2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC
RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir

THE PROCEEDINGS BOOK

EDITOR:
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

ISBN: 978-625-7464-92-5
https://www.cappadociacongress.org/

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir

(THE PROCEEDINGS BOOK)
EDITOR
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL
All rights of this book belong to IKSAD. Without permission can’t be duplicate or copied.
Authors are responsible both ethically and juridically
IKSAD Publications – 2022 ©
Issued: 05.07.2022
ISBN: 978-625-7464-92-5

Bu Kitabın Tüm Hakları IKSAD Yayınevi’ne aittir.
Yazarlar etik ve hukuki olarak eserlerden sorumludurlar.
IKSAD Yayınevi – 2022 ©
Yayın Tarihi: 05.07.2022
ISBN: 978-625-7464-92-5

https://www.cappadociacongress.org/

CONGRESS ID
CONGRESS TITLE
2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

DATE and PLACE
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir

ORGANIZATION
IKSAD INSTITUTE
iksadinstitute.org
iksad.org.tr
iksadyayinevi.com

NUMBER of ACCEPTED PAPERS - 415
NUMBER of REJECTED PAPERS - 50

PARTICIPANT COUNTRIES
Turkey-193, Albania-2, Algeria-13, Azerbaijan-14, Benin Republic-1, Brazil-1, Bucharest-1
Bulgaria-3, Canada-2, China-3, Croatia-1, Ecuador-1, Ethiopia-4, England-1 Georgia-1
Hungary-4, India-37, Indonesia-18, Iran-6, Iraq-3, Italy-3, Kazakhstan-3, Kuwait-1
Lebanon-1, Malaysia-9, Moldova-6, Morocco-15, Nepal-1, Nigeria-18, Pakistan-17
Pannonia-1, Philippines-4, Portugal-8, Romania-4, Russia-2, Saudi Arabia-1, Serbia-2
South Africa-2, Spain-1, Sri Lanka-2, Thailand-1, Ukraine-3, Vietnam -1

*Double blinded evaluation process

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
https://www.cappadociacongress.org/

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Mustafa TALAS, Nigde Omer Halisdemir University
Prof. Dr. Guguli Dumbadze- Batum Sota Rustaveli University
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 University
Elvan CAFAROV, Azerbaijan State Pedagogy University

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
https://www.cappadociacongress.org/

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC
RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir

CONGRESS PROGRAM
ZOOM
Meeting ID: 885 0614 9994
Passcode: 220022

PARTICIPANT COUNTRIES
Turkey, Albania, Algeria, Azerbaijan, Benin, Republic, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Ecuador
England, Ethiopia, Georgia, Hungary, India, Indonesia, Iranian, Iraq, Italy, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Malaysia
Moldova, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Portugal, Romania, Russia, Serbia, South Africa
Spain, Sri Lanka, Thailand, Ukraine, Vietnamese

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
https://www.cappadociacongress.org/

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğini kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait
ID numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir.
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır.
Important, Please Read Carefully
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.  The application works on tablets, phones
and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of
the session.
Points to Take into Consideration – TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.

***
Zoom'a giriş yapmadan önce lütfen örnekteki gibi salon numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz
Before you login to Zoom please indicate your hall number, name and surname exp.
H-1, Mustafa ASLANTAS
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FACE TO FACE SESSION
18.06.2022
ANKARA LOCAL TIME
09.30-11.30

Dilek Kaya Hotel

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Gülnihal GÜL
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem ARSLAN
Zeynep ÖZAYDIN

Bursa Uludag University

A RESEARCH ON REASONING SELF-EFFICACY
BELIEFS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS
TEACHERS’

Zeynep ÖZAYDIN
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem ARSLAN

Menekşe BULAT
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem ARSLAN

Melike ÇAKAN UZUNKAVAK
Assoc. Prof. Dr. Gülnihal GÜL

Nur Didem TAŞKIRAN
Assoc. Prof. Dr. Gülnihal GÜL

Bursa Uludag University

Bursa Uludag University

Bursa Uludag University

Bursa Uludag University

Esra Merve ERDOĞAN
Faik GÖKALP

Kırıkkale University

Muhammed Said AZAKLI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

Assoc. Prof. Dr. Ayten BEYLEROVA

Azerbaijan National
Academy of Sciences

Sevinc SEFEROVA

Azerbaijan National
Academy of Sciences

ANALYSIS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS
TEACHER'S STATE TO DETERMINATE
MATHEMATICAL REASONING INDICATORS
OVER THE PROBLEMS
EXAMINATION OF MATHEMATICAL MODELING
IN THE CONTEXT OF MATHEMATICAL LITERACY
ON SEVENTH GRADE STUDENTS
PREPARED FOR USE WITHIN THE SCOPE OF
INSTRUMENT TRAINING TEACHER OPINIONS
ON DIGITAL BOOKS AND THEIR AVAILABILITY
THE CONTRIBUTION OF VISUAL AND AUDITORY
ASSISTED TEACHING TO THE SOUND
AWARENESS OF MUTATION PERIOD STUDENTS
THE EFFECT OF 5E ENRICHED PROBLEM-BASED
LEARNING METHOD ON SECONDARY SCHOOL
STUDENTS' ATTITUDES AND ACADEMIC
ACHIEVEMENT ON GLOBAL WARMING AND
CLIMATE CHANGE
TRENDS OF WRITING ANXIETY STUDIES IN
TEACHING TURKISH AS MOTHER TONGUE
CONNOTATION OF WORDS DENOTING COLORS
ON THE LITERARY LANGUAGE OF AZERBAIJAN
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
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FACE TO FACE SESSION
18.06.2022
ANKARA LOCAL TIME
12.30-14.30

Dilek Kaya Hotel

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN ÇELİK
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Deniz ANGİNER
Anil DONMEZ
Prof. Dr. Nejat SEYHUN
Ray ZHANG

Simon Fraser University
&
University of Michigan

DETERMINANTS OF INSIDER TRADING PROFITS

Lect. Merve OĞUZHAN

Kayseri Üniversitesi

Dr. Sevinç AKSAY ALBUZ
Assoc. Prof. Dr. Filiz METE

MEB
&
Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ayşegül AYDIN

Sakarya University

Hasan KAPLAN
Nihâl İŞBİLEN
Melike Nazlı KAPLAN
Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN
ÇELİK
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN
Fegan MUTLU
Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN
ÇELİK
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN
Fegan MUTLU
Assist. Prof. Dr. Erkan AYDIN
Res. Assist. Sinem SATILMIŞ

Ibn Haldun University
&
Marmara University
&
University of Mannheim
Trabzon University
&
Karadeniz Technical
University
Trabzon University
&
Karadeniz Technical
University
Aksaray University

EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA PERCEPTIONS
OF UNIVERSITY STUDENTS BY METAPHOR
EVALUATION OF GENERAL COMPETENCIES FOR
THE TEACHING PROFESSION IN THE SCOPE OF
OECD LEARNING COMPASS 2030
LEAN GAMES IN EDUCATION

RELIGIOUSNESS AND SUPERSTITIOUS
BEHAVIOUR TENDENCIES IN SPORT

MENU ANALYSIS METHODS IN FOOD AND
BEVERAGE BUSINESSES
EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN THE FOOD
AND BEVERAGE INDUSTRY: GREEN
RESTAURANTS
DETERMINATION OF EFFECTIVE
COMMUNICATION SELF-EFFICACY SKILLS OF
TURKISH TEACHER CANDIDATES
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FACE TO FACE SESSION
18.06.2022
ANKARA LOCAL TIME
15.30-17.30

Dilek Kaya Hotel

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK
AUTHORS
Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK
Duygu KAYA
Assist. Prof. Dr. Tuba ÖZAYDIN
Reha KARAKAYA

Fatma Dilek TURAN

Res. Assist. Yağmur KÜÇÜKDUMAN
Assist. Prof. Özge TAŞTAN

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Ankara Haci Bayram Veli
University
&
Kirikkale University
Selcuk University
&
Konya City Hospital

STRATEGIC HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT AND MERIT PRINCIPLE: AN
EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN ANKARA

Aksaray University

Yeditepe University

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE
ELDERLY
EFFECTS OF THE “FAMILY PLANNING AND SEX
EDUCATION” COURSE ON NURSING STUDENTS’
ATTITUDES TOWARD SEXUAL EDUCATION AND
RELATED TO THE APPROACH OF “HONORARY”
REGARDING WOMEN: A QUASI-EXPERIMENTAL
EVALUATION
EFFECT OF DIFFERENT WASHING TREATMENTS
ON PESTICIDE REMOVAL FROM PURSLANE AND
CHANGES IN QUALITY CHARACTERISTICS
OVEREXPRESSION OF THE YJCF GENE IN
ESCHERICHIA COLI ENHANCES BORIC ACID
TOLERANCE AND KNOCKOUT OF THIS GENE
DECREASES TOLERANCE

Merve SEZER KÜRKÇÜ
Bekir ÇÖL
Esra DIBEK
Anara BABAYEVA

Mugla Sıtkı Kocman
University

Merve SEZER KÜRKÇÜ
Bekir ÇÖL
Esra DIBEK
Anara BABAYEVA
Murat KASAP
Gürler AKPINAR

Mugla Sıtkı Kocman
University
&
Kocaeli University

BORIC ACID STRESS UPREGULATE TNAA
PROTEIN IN ESCHERICHIA COLI AND INCREASED
EXPRESSION OF THE TNAC GENE MAKES THE
STRAIN MORE TOLERANT

Res. Assist. Sinem ARĞÜN
Prof. Dr. Behiç MERT
Assoc. Prof. Dr. Mecit Halil ÖZTOP

Yeditepe University
&
Middle East Technical
University

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF
MICROFLUIDIZED OLIVE POWDER
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ONLINE PRESENTATION / 17.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-1

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Tunçar ŞAHAN
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Mustafa ASLANTAS
Hakan SAHIN

Cankiri Karatekin University
&
Bursa Teknik University

SOME PERIODIC POINT RESULTS ON b-METRIC
SPACES

Assist. Prof. Dr. Mustafa ASLANTAS
Abeer Majid Abed ABED

Cankiri Karatekin University

BEST PROXIMITY POINT RESULTS VIA FCONTRACTIONS ON QUASI METRIC SPACES

Assist. Prof. Nazmiye Gonul BİLGİN
Emine GUVEN

Zonguldak Bulent Ecevit
University

APPROXIMATION WITH A STANCU TYPE
HYBRID OPERATOR

Assoc. Prof. Dr. Tunçar ŞAHAN
Assist. Prof. Dr. Ali AYTEKİN

Aksaray University
&
Pamukkale University

CAT1-GROUP ACTIONS ON GROUPS

Assoc. Prof. Dr. Tunçar ŞAHAN
Assist. Prof. Dr. Ali AYTEKİN

Aksaray University
&
Pamukkale University

ACTOR OF CAT1-GROUPS

Assist. Prof. Dr. Samet MALDAR
Assoc. Prof. Dr. Yunus ATALAN

Aksaray University

SOME FIXED-POINT THEOREMS FOR JUNGCK
TYPE ITERATION METHOD

Aksaray University

A HYPERBOLIC TYPE OF ITERATION METHOD
WITH APPLICATION

Aksaray University

ON SPHERICAL INVERSIONS IN TO - SPACE

Assoc. Prof. Dr. Yunus ATALAN
Assist. Prof. Dr. Samet MALDAR

İsa TIMURTAŞ
Assist. Prof. Dr. Zeynep CAN
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ONLINE PRESENTATION / 17.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-2

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Ana Amaro
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Ana Amaro
Carla Henriques
Clara Viseu
António Trigo
Maria Gouveia
Maria Gouveia
Carla Henriques
Clara Viseu
Ana Amaro
António Trigo

Coimbra Business School
Research Centre
&
University of Minho

ANALYSIS OF EUROPEAN FUNDS DEDICATED
TO ICT IN SMES AT PORTUGAL

Oluwatobi Maria OLATUNJI
Abimbola Simiat OGUNSESAN
Ebenezer Olasupo ADEYINKA

Coimbra Business School
Research Centre
&
University of Minho

---

IS THE COHESION POLICY EFFICIENT IN
SUPPORTING THE TRANSITION TO A LOW
CARBON ECONOMY?

NIGERIA BORDER CLOSURE AND REGIONAL
INTERACTIONS

Latifah AM
Zuliza M. Kusrin
Nurul Suhaida

Universiti Kebangsaan
Malaysia

Pushkar Pandey
Chirag Gohil
Dr. Ritwij Bhowmik

Indian Institute of
Technology Kanpur

Muleye Tarekegn
Dr. Gurudutta P. Japee

Wollo University
&
Gujarat University

THE CONTROL COMMITTEE OF COOPERATIVE
SOCIETIES IN ETHIOPIA: ITS EFFECTIVENESS
AND CONSTRAINTS

SALAWU Muinat Wuraola

University of Lagos

THE IMPACT OF PUBLIC DEBT ON ECONOMIC
GROWTH OF NIGERIA

University of Lagos

IMPACT OF AUDIT QUALITY ON FINANCIAL
REPORTING QUALITY OF LISTED COMPANIES IN
NIGERI

Ajape, Kayode Mohammed
Adeleye, Ayomide Oluwaseyi
Salawu, Muinat Wuraola

Oladeji, Ige Olubunmi

NWOSU, E. NANCY (MRS) maben

Federal College of Education

Federal College of Education

PERIOD POVERTY AMONG THE URBAN POOR
DURING COVID-19 PANDEMIC IN MALAYSIA:
AN OVERVIEW STUDY
ENHANCED SECURITY NET AND ECONOMIC
CONDITION OF MIGRANT WORKERS IN
INFORMAL EMPLOYMENT BY THE DESIGN
INTERVENTION

THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF SELECTED NIGERIA
MANUFACTURING COMPANIES
INFLUENCE OF OFFICE TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT EDUCATION (OTME) ON ECONOMIC
RECOVERY AS PERCIEVED BY LECTURERS IN FEDERAL
COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL) AKOKA,
LAGOS, Nigeria
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ONLINE PRESENTATION / 17.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-3

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Şule FIRAT DURDUKOCA
AUTHORS

AFFILIATION

Assoc. Prof. Dr. Ajda ŞENOL SAKİN

Bursa Uludag Univercity

Lect. Dr. RAZİYE PEKŞEN AKÇA

Kayseri Univercity

Ayla Bulut
Assoc. Prof. Dr. Selman ABLAK

Sivas Cumhuriyet Univercity

Assoc. Prof. Dr. Şule FIRAT
DURDUKOCA

Lect. Dr. Serkan GÖKALP

Lect. Dr. Serkan GÖKALP

Meryem Dyla
Ayşegül GÜLSAR
Assoc. Prof. Dr. Menekşe Seden
TAPAN BROUTIN
Prof. Dr. Gül KALELİ YILMAZ

Kafkas Univercity

Mersin Univercity

TOPIC TITLE
THE OPINIONS OF THE MUSIC TEACHER
CANDIDATES FOR THE HISTORY OF WESTERN
MUSIC COURSE AND THE LEVEL OF
FULFILMENT LEVELS OF THEIR EXPECTATIONS
THE FACT OF RAISING A CHILD AND
ELECTRONIC BABY-SITTING DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
THE EFFECT OF THE DISTANCE EDUCATION
PROCESS ON VALUES EDUCATION

INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS
ABOUT FIELD TRIP TECHNIQUE AND SELFEFFICACY BELIEFS REGARDING ORGANIZATION
FIELD TRIP
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PRIMARY
SCHOOL PRINCIPALS’ EXHIBITING SERVANT
LEADERSHIP BEHAVIOURS

Mersin Univercity

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL
PRINCIPALS’ INSTRUCTIONAL LEADERSHIP
COMPETENCIES

Nevsehir Haci Bektas Veli
Univercity

INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION
OF TURKISH TEACHER CANDIDATES

Bursa Uludağ Univercity

Assoc. Prof. Dr. Bilge Aksay
Dr. Seda Güğerçin

Adana Alparslan Türkeş
Science and Technology
University

Assist. Prof. Dr. Behire Sancar
Lect. Aynur Çelik
Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz
Lect. İbrahim Duman

Toros University
&
Mersin University

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNING
STYLES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS AND
THE PREFERENCES OF MATHEMATICS
LEARNING ENVIRONMENT
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON WORKFAMILY CONFLICT: A PHENOMENOLOGICAL
STUDY ON TEACHERS
THE INTERACTION OF UNIVERSITY STUDENTS
BETWEEN THEORETICAL EDUCATION AND
PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE
PANDEMIC PERIOD
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ONLINE PRESENTATION / 17.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-4

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Maryam ALkandari
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Aynur Qasımova Mobil qızı

Azerbaijan State Pedagogical
University

METHODOLOGY OF TEACHING OF THE FIRST
CONTENT LINE OF INFORMATICS (BASED ON
5TH GRADE MATERIALS)

Assoc. Prof. Francis O. OLANIYI

Assoc. Prof. Dr. Maryam ALkandari

Oleksandr Katashov

Adekunle Ajasin University

Kuwait University

Kharkiv Secondary School

AVAILABILITY, ACCESS AND USE OF
ELECTRONIC LEARNING RESOURCES AMONG
PART-TIME AND REGULAR STUDENTS OF
ADEKUNLE AJASIN UNIVERSITY, AKUNGBAAKOKO, NIGERIA
MATH PROGRAM FOR AUTISTIC KIDS USING
MATH TOOLS AND ABA (APPLIED BEHAVIOUR
ANALYSIS)
CREATIVE WRITING AS A WAY TO PREPARE
UKRAINIAN HIGH SCHOOL STUDENTS FOR
WRITING SECTION OF EXTERNAL INDEPENDENT
TESTING (EIT) IN ENGLISH
IMPORTANCE AND CHALLENGES OF

Hayk PARONYAN

UNIANDES

INTERCULTURAL BILINGUAL EDUCATION IN
ECUADOR

Hassan Aliyu
&
Dr. Corrienna Abdul Talib

Sokoto State University
&
Universiti Teknologi
Malaysia

Dr. RK Mahlobo
&
Dr. RS Lebelo

Vaal University of
Technology

INTIMATING THE VALUE OF LEGO EDUCATION
PROGRAMS AS A RESOURCES FOR ROBOTIC
EDUCATION
IMPACT OF GROUP WORK ON LOWPERFORMING GRADE 12 LEARNERS IN A
SOUTH AFRICAN PROVINCE
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ONLINE PRESENTATION / 17.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-5

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Veda BİLİCAN GÖKKAYA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Sibel POLAT OLCA

SANKO University

USE OF TIDAL MODEL IN POSTGRADUATE
THESIS IN PSYCHIATRIC NURSING

Sabire Aleyna EROĞLU
Res. Assist. Çekdar AYTİMUR

Senanur YAŞAROĞLU
Prof. Dr. Halil EKŞİ

Ardahan University

Marmara University

Lect. Dr. Ethem MERDAN

Kirsehir Ahi Evran University

Assist. Prof. Dr. Evren ERZEN
Gizem Nurhan DAĞLI

Kirsehir Ahi Evran University

SHOULD SOCIAL MEDIA USE BE RESTRICTED?
AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
WITHOUT LIMITATIONS SOCIAL MEDIA ON
INDIVIDUALS AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF
SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY DISCIPLINES
TURKISH ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC
ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA APPEARANCE
PREOCCUPATION SCALE
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL
CLIMATE IN THE EFFECT OF BURNOUT
SYNDROME ON PROCRASTINATION BEHAVIOR
AT WORK
THE RELATIONSHIP OF SELF-COMPASSION AND
SOCIAL MEDIA USE DISORDER WITH
MINDFULNESS

Makbule BAKAN
Prof. Dr. Saide ÖZBEY

Gazi University

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN ACADEMIC SELF-ESTEEM AND
ANXIETY LEVELS OF 60-72 MONTH-OLD
CHILDREN

Assoc. Prof. Dr. Veda BİLİCAN
GÖKKAYA

Sivas Cumhuriyet University

A FORM OF PSYCHOLOGICAL ABUSE:
GASLIGHTING

Assoc. Prof. Dr. Veda BİLİCAN
GÖKKAYA

Sivas Cumhuriyet University

THE EFFECT OF DISASTERS ON VIOLENCE
AGAINST WOMEN
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HALL-1
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Cansu VATANSEVER
AUTHORS
Aytuğ MERİÇ
Zehranur YÜKSEKDAĞ

Mukaddes SAKLAN
Sebahat ASCIOGLU
Ayse YILDIRIM
Fatimah Kanaan Fateh Fateh
Elif OZYILMAZ
Assist. Prof. Dr. Cansu VATANSEVER

Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ
Lect. Dr. Berat ÇINAR ACARAssoc.
Prof. Dr. Ebru Şebnem YILMAZ
Esra GÜL
Venhar ÇELİK
M. Şaban TANYILDIZI
H. Soner ALTUNDOĞAN
Abdulkadir GÜL
Muhammet Şaban TANYILDIZI

Lect. Ayse Nur PEKTAS

Ramazan İLGÜN
Zekeriya ÖZÜDOĞRU
Zekeriya ÖZÜDOĞRU
Ramazan İLGÜN
Dr Nimet TURGUT
Prof. Dr Sadullah BAHAR

AFFILIATION

Gazi University

Selcuk University

Altinbas University

Gazi University
&
Hatay Mustafa Kemal
University
Firat University
&
Turgut Ozal University

Fırat University

Sivas Cumhuriyet University
Aksaray University
&
Balikesir University
Balikesir University
&
Aksaray University
Selcuk University

TOPIC TITLE
INVESTIGATION OF THE ANTIVIRAL EFFECT
USING HeLa Rh CELLS of CIM212240
(C25H32N6O) COMPOUND IN STRAIN HRV-B14
of HUMAN RHINOVIRUSES

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF QUARCETINE AS
A NATURAL FLAVONOID
DETERMINATION OF THE SYNERGISTIC EFFECTS
OF AMIKACIN AND SILVER NITRATE
COMBINATION ON BACTERIA
DETERMINATION OF AUTOAGGREGATION,
COAGGREGATION AND HYDROPHOBICITY
ABILITIES OF ENTEROCOCCUS DURANS 19, E.
FAECALIS 52, AND E. DURANS 77 STRAINS

BIOSYNTHESIS OF SAFFRON APOCAROTENOIDS
IN ESCHERICHIA COLI
PRODUCTION OF GLUCONIC ACID BY
MICROBIAL FERMENTATION FROM BIOMASS
SOURCES USING RECOMBINANT STRAIN
INSECTS AND INSECT PATHOGENS AS THE
THERAPEUTIC SOURCE OF ANTIMICROBIAL
METABOLITES
MACROANATOMICAL INVESTIGATIONS ON
AKSARAY MALAKLI DOG LUNGS
A MACROANATOMIC STUDY ON FORELİMB
ARTERIES OF AKSARAY MALAKLI DOG
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF CANALS AND
FORAMENS IN THE SKULL BASE OF HOLSTEIN
COW
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SESSION-2
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. K.R.Padma
AUTHORS

AFFILIATION

Prof. Emmanuel Ilesanmi Adeyeye
Dr. Adeolu Jonathan Adesina
Yusuff Ayinde Gbolagade

Ekiti State University

Assist. Prof. K.R.Padma
K.R.Don

Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam
(Women’s) University
&
Bharath Institute of Higher
Education and Research
(BIHER) Bharath University

Assist. Prof. K. R. Padma
K. R. Don

Mirza Muhammad Faran Ashraf Baig

Dr. Binyam Zigta

Jittamas Treeruttanaporn
Nutsuda Muankajorne
Kanet Wongravee
Loubna JABIR
Hayat El HAMMI
Mohamed ABOU-SALAMA
Soufian EL BARKANY

Bharath University

The University of Hong Kong

Wachemo University

Chulalongkorn University

Mohamed First University

Hayat El HAMMI
Loubna JABIR
Mohamed ABOU-SALAMA
Soufian EL BARKANY

Mohamed First University

Dr. DOUINAT Oukacha
Prof. Dr. BESTANI Benaouda

Abdelhamid Ibn Badis
University

Shahroora Sameen
Prof. Nafisur Rahman

---

Assist. Prof. Bhumika Sharma

Sharda University

TOPIC TITLE
PHOSPHOLIPID CONCENTRATION IN DIFFERENT
ANATOMICAL CUTS OF CANNABIS SATIVA
GROWN IN NIGERIA
SYNERGISTIC EFFECT OF SILVER NANOPARTICLE
COATED ON MORINGA OLEIFERA LEAVES
EXTRACT MODULATES ONCOGENES:
INVESTIGATION ON Pa-1 OVARIAN CELL LINE:
AN IN-VITRO AND IN-SILICO MECHANISTIC
STUDY
SEAWEEDS ARE TRADITIONAL CHINESE
MEDICINES WITH ABUNDANT MEDICINAL AND
PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
2D DNA NANOPOROUS SCAFFOLD PROMOTES
OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF PREOSTEOBLASTS
THE INFLUENCE OF THERMAL RADIATION AND
CHEMICAL REACTION ON MHD MICROPOLAR
FLUID IN THE PRESENCE OF HEAT
GENERATION/ ABSORPTION
DEVELOPMENT OF SILVER COPPER ZEOLITE
ANTIFOULING COATING ON LEATHER
NOVEL ADSORBENT FEATURES SYNTHESIZED IN
SITU BY CHEMICALLY MODIFIED CELLULOSE
AND ITS BEHAVIOR IN MB ADSORPTION FROM
AQUEOUS SOLUTION
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND
APPLICATION OF NOVEL CATIONIC
FLOCCULANT
STUDY OF BIOADSORPTION OF FLUORESCINIE
DYE BY A NATURAL BIOSORBENT
ANALYTICAL RESEARCH DIVISION,
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, ALIGARH
MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH INDIA 202002
PLASTICS AS ANOTHER FORM OF CARBON:
CONCERN FOR THE CLIMATE CHANGE
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. med. Manole COJOCARU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Fareed Afzal
Aisar Fatima
Areej Zia
Emaan
Mahnoor Salamat

Government College
University

OBESITY-RELATED PROBLEMS ARE REDUCED BY
DIETARY FIBERS

Major Gheorghe GIURGIU
Prof. Dr. med. Manole COJOCARU

Deniplant-Aide Sante
Medical Center
&
Titu Maiorescu University

ANTI-INFLAMMATORY NUTRACEUTICALS AND
HERBAL PRODUCTS DENIPLANT FOR
PREVENTING OF CARDIOVASCULAR DISEASE

Mahira Amirova Firudin
Gulnara Azizova Ibrahim
Ellada Huseynova Eldar
Arzu Dadaşeva Ramiz
Sabina Guliyeva Rafig
Mahbuba Veliyeva Nabi gizi
Yagub Cavad oğlu Mammmadov
Perviz Veliyev Mustafa
oglu
Mahira Amirova Firudin

Azerbaijan Medical
University

Corresponding Member of
the Azerbaijan Academy of
Sciences
&
Azerbaijan Medical
University

Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Dr. Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT

SANKO University Hospital

Anisha Chauhan

Banasthali Vidyapith
University

Assist. Prof. Dr. Şeyda BERK

Sivas Cumhuriyet University

Adriana Grigoras
Constantin Cristian Grigoras
Cornelia Amalinei

University of Medicine and
Pharmacy
&
Specialty Ambulatory of the
Pneumology Clinic Hospital

Chuprovska Yu.Ya.

Bucovinian state medical
anniversary

Utkarsh Verma

Indian Institute of
Technology Kanpur

SEARCH for MOST EFFECTIVE CORRECTION
MECHANISMS of SARS-COV-2 INFECTION

LICORICE IN THE INFECTIONS TREATMENT

COMPARISON VERTEBRAL ARTERY DOPPLER
MEASUREMENTS IN SUPINE AND SITTING
POSITIONS
CANCER DETECTION AND TREATMENT IN
HUMAN: AN ADVANCED APPROACH
THREE-DIMENSIONAL CELL CULTURE SYSTEMS
IN CANCER RESEARCH

MICROSCOPIC LESIONS SPECTRUM IN ASTHMA

MAIN FEATURES OF BREAST CANCER
PROGRESSION
SOLUTION OF CLINICAL CHALLENGES IN
CARTILAGE INJURY
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ayla ÜNSAL
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Lect. Dr. Rukiye ARSLAN
Lect. Dr. Dr. Derya YANIK

Batman University

CHILDREN AND WAR

Assoc. Prof. Dr. Nilgun
ULUTASDEMIR

Gumushane University

ACCIDENTS AND FIRST AID IN PRIMARY
SCHOOL STUDENTS

Leyla KELEKÇİOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Ferda ALPER AY

Sivas Cumhuriyet University

EVALUATION OF HEALTH LITERACY LEVELS OF
TEXTILE INDUSTRY EMPLOYEES

Aslıhan ÖZTÜRK EYİMAYA

Ankara University

EVALUATION OF PARENTS' HEALTH LITERACY
LEVELS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Handan TERZİ
Ebru SÖNMEZ SARI

Ufuk University
&
Bayburt University

THIRD-HAND SMOKE AND ITS IMPORTANCE
FOR PUBLIC HEALTH
THE PROCESS OF SUPPLY OF COVID-19
VACCINES FROM PRODUCTION TO
INDIVIDUALS: A HOSPITAL RESEARCH

Demet ASLAN
Assist. Prof. Dr. Gülaçtı ŞEN

Istanbul Esenyurt University

İpek BALEVİ AKKESE

Selcuk University

EFFECT OF DIFFERENT BEVERAGES ON THE
COLOR STABILITY OF ACRYLIC TEETH

Naima Ahmed Ali
Assoc. Prof. Dr. Nazan TORUN

Ankara Yildirim Beyazit
University

EVALUATION OF THE REASONS OF HEALTH
TOURISTS COMING FOR MEDICAL TOURISM
CHOOSING TURKEY

Rabia Ümüş ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Kirsehir Ahi Evran University

NURSING CARE FOR INDIVIDUALS WITH
GONARTROS

Ayşegül KEPENEK
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Kirsehir Ahi Evran University

THE IMPORTANCE OF SPIRITUAL CARE IN
NURSING
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HEAD OF SESSION: Hüseyin Tayyar GÜLDAL
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Lect. Dr. Bahar AYDIN CAN
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ

Kocaeli University
&
Ege University

AN EVALUATION ON THE SUSTAINABILITY OF
ASPARAGUS GROWING IN TURKEY

Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Prof. Dr. Nazan KOLUMAN

Cukurova University

UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS OF
ENTREPRENEURSHIP AND CONSTRAINTS

Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Prof. Dr. Nazan KOLUMAN

Cukurova University

EVALUATION OF HAZARDS AND RISK
ELEMENTS IN DAIRY FARMS

Lect. Raziye Filiz AKKUŞ
&
Sedef KOÇAK
Lect. Raziye Filiz Akkuş
Sedef KOÇAK

Assist. Prof. Dr. Siyami KARACA
Res. Assist. Bulut SARĞIN

Hüseyin Tayyar GÜLDAL
Ahmet ÖZÇELİK

Ardahan University
&
Kafkas University
Ardahan University
&
Kafkas University

Van Yuzuncu Yil University

Ankara University

VERTEBRAL FRACTURES IN CATS AND DOGS
SHEEP LIFE AGAINST THE PANDEMIC PROCESS:
PROPHLACTIC APPROACHES TO FOOT DISEASES
DETERMINATION OF SUITABLE AREAS FOR
WALNUT CULTIVATION WITH GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP):
ÇATAK COUNTY, VAN
COMPARING SMART FARMING WITH
CONVENTIONAL FARMING IN TERMS OF
PRODUCTION COSTS: THE CASE OF AYDIN
PROVINCE
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mine KAYA KEHA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Umut C. KARADOĞAN
Dr. Hürol ERBAY

Sinop University
&
Ostim University

THE CONTRIBUTIONS OF NON-MUSLIMS TO
THE PERFORMING ARTS IN THE
CONSTITUTIONAL PERIOD AND THE FIRST
YEARS OF THE REPUBLIC

Prof. Dr. Mine KAYA KEHA

Ataturk University

Assoc. Prof. Dr. Osman Kubilay GÜL
Melike ARSLAN

Sivas Cumhuriyet University

Res. Assist. Dr. Murat KARAKOÇ

Karamanoglu Mehmetbey
University

Lect. Dr. Tolgahan KARAİMAMOĞLU

Mersin University

Merve BABUNA
Prof. Dr. Necmi UYANIK

Selcuk University

Assist. Prof. Muhammed SAMANCI

Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. T. Tolga GÜMÜŞ
&
Sultan GÜRSOY

Res. Assist. Dr. Fatma ÖZDEMİR

Mersin University

Çukurova University

Res. Assist. Dr. Fatma ÖZDEMİR

Çukurova University

Mukaddes AYBEY

Zonguldak Bulent Ecevit
University

TODAY’S MYTH IS “SCIENCE”
A GENERAL EVALUATION ON THE
EDUCATIONAL AID OF THE NORTH ATLANTIC
PACT TO TURKEY
SOFULAR HOYUK: AN ACERAMIC NEOLITHIC
SETTLEMENT FROM CAPPADOCIA
THE ANIMALS IN THE HEALTH LANDSCAPE OF
MEDIEVAL EUROPE
HISTORICAL PROCESS AND CURRENT
SITUATION IN KOSOVO ON EDICATION
TURKISH
1869-1872 MİTHAT PASHA’S FINANCIAL
REFORMS IN BAGHDAD
THE LAND SYSTEM IN ENGLAND AND WESTERN
EURPOE IN THE EARLY MEDIEVAL ERA: FROM
THE THEORY OF MARK TO THE CONCEPT OF
MANOR
THE FIRST PRINTED BOOKS WITH PICTURES
PREPARED IN THE FIELD OF SCIENCE AND THE
PICTURES IN THEM
THE FIRST LITHOGRAPHIC PRINTING PRESS OF
THE OTTOMAN EMPİRE AND THE PICTURE
BOOKS PRINTED IN THIS PRINTING HOUSE
A YOUTH AND YOUTH VALUE PRESENTED BY
THE QUR'AN AS AN EXAMPLE: HZ. MERYEM
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ali KARA
AUTHORS
Prof. Dr. Ali KARA
Zübeyde SAROĞLU
Aslı PANDURU
Prof. Dr. Ali KARA
İrem SAYAN
Aslı PANDURU

AFFILIATION
Bursa Uludağ University

Bursa Uludağ University

TOPIC TITLE
INVESTIGATION OF PH EFFECT ON THE
ADSORPTION OF POLYMER POLY (EGDMA-VIM)
WİTH REACTIVE RED-14.
POLY(EGDMA-VIM) MICROCURES,
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF pH ON
Cr(VI) ADSORPTION
DETERMINATION OF SOME BIOACTIVE
COMPONENTS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
OF Smilax excelsa L. (MELOCAN) PLANT
GROWING IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

Assoc. Prof. Dr. Zehra Tuğba
MURATHAN
Assist. Prof. Dr. Nurcan ERBİL
Mehmet YILMAZ

Malatya Turgut Özal
University
&
Ardahan University

Tuğçe ÖZCANLI
Prof. Dr. Mustafa ÇAM

Erciyes University

SELECTED BIOACTIVE PROPERTIES OF
POMEGRANATE PEELS

Yozgat Bozok University

THE EFFECTS OF DIFFERENT CHARACTERISTICS
OF TARHANA ON BISCUIT QUALITY

Lect. Soner Beşcanlar
Assist. Prof. Dr. Fatma Hayıt

Assist. Prof. Dr. Fatma Hayıt
Lect. Soner Beşcanlar

Yozgat Bozok University

THE EFFECT OF OVALEX USAGE ON SOME
QUALITY PARAMETERS IN GLUTEN-FREE AND
NORMAL CAKE SAMPLES

Latife Ceyda İRKİN

Çanakkale Onsekiz Mart
University

HEALING EFFECTS OF MACROALGE IN
TREATMENT OF THE INFERTILITY

Latife Ceyda İRKİN

Çanakkale Onsekiz Mart
University

THE EFFECT OF ULVA RIGIDA (C. AGARDH,
1823) ON LOW-LEVEL CADMIUM-INDUCED
KIDNEY TISSUE OF RATS
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Hatice Gamze SOĞUKÖMEROĞULLARI
AUTHORS
Salih Sinan SOLAK
Assist. Prof. Dr. Hatice Gamze
SOĞUKÖMEROĞULLARI
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
Sevcan GÖKÇEK
Bedriye UÇPINAR DURMAZ
Ayşe AYTAÇ

Onur SÖZÜDOĞRU
Sermin GÜNASLAN
Baybars Ali FİL

Atila TAŞDEMIR
Yalçın Kemal BAYHAN

Bedriye UCPINAR DURMAZ
Ayse AYTAC

Omer ELKİRAN

Cansu TOPKAYA

AFFILIATION

Gaziantep University

Kocaeli University

Ataturk University
&
Balıkesir University

Ataturk University

Kocaeli University

Sinop University

Muğla Sıtkı Koçman
University

TOPIC TITLE
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW
LIGAND AND SOME METAL COMPLEXES
DERIVED FROM 2-CHLOROTHIOPHENOL AND
2,6-PYRIDINEDICARBONYLDICHLORIDE

PREPARATION OF PA11/PBS BLENDS AND
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES
EFFECTIVE REMOVAL OF CHEMICAL OXYGEN
DEMAND (COD) AND TURBIDITY FROM BLOODY
WASTEWATER BY ELECTROCHEMICAL
OXIDATION ON Ti/IrO2/RuO2 ELECTRODE:
EFFECT OF ELECTROLYTE TYPE AND
CONCENTRATION
COMPARATIVE ANALYSIS OF
SPECTROPHOTOMETRIC RESIDUAL PEROXIDE
MEASUREMENT METHODS IN A
SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER
EMI SHIELDING, ELECTRICAL, MECHANICAL
AND THERMAL PROPERTIES OF PA11/PLA
BLEND FILLED WITH HYBRID NANOFILLERS
CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS
OF TANACETUM PARTHENIUM (L.) SCH.BIP.
(ASTERACEAE) FROM TURKEY. A
CHEMOTAXONOMIC APPROACH
A NEW HYDRAZONE-OXIME LIGAND AND
METAL COMPLEXES: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND DNA INTERACTION
ACTIVITIES
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HEAD OF SESSION: Angel Mae Luga
AUTHORS
Kathleen Cabanlit
Angel Mae Luga
Ralf Benjo Morilla
Cesar Demayo
Jamerah Sidic
Kathleen Cabanlit
Angel Mae Luga
Cesar Demayo
Angel Mae Luga
Ralf Benjo Morilla
Kathleen Cabanlit
Cesar Demayo
Ralf Benjo G. Morilla
Cesar G. Demayo
Kathleen L. Cabanlit
Angel Mae F. Luga

AFFILIATION
Mindanao State University

Mindanao State University

Mindanao State University

Mindanao State University

TOPIC TITLE
SIX-DECADE PROFILE AND TREND ANALYSIS OF
DISEASE MORTALITY AMONG FEMALES IN THE
PHILIPPINES
PROBIOTIC FUNCTIONALITY EVALUATION OF
COMMERCIAL MICROBIAL FOOD
SUPPLEMENTS IN ILIGAN CITY, LANAO DEL
NORTE
ANTIOXIDANT ANALYSIS AND BIOCHEMICAL
PROFILING OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF
Lambis lambis
SIX DECADES OF MORTALITY TRENDS FROM
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM
AMONG THE ELDERLY IN THE PHILIPPINES

Natella Aliyeva
Samira Rustamova

Azerbaijan National
Academy of Sciences

EFFECT OF WATER SHORTAGE ON CATALASE
ACTIVITY IN SEEDLINGS OF DIFFERENT WHEAT
GENOTYPES

Roheela Yasmeen
Mubashar Ahmad, A
isha Waheed Qurashi

Lahore Garrison University

ASSESSMENT OF CORTISOL LEVELS IN CAPTIVE
BLACKBUCKS (Antilope cervicapra)

Mehzabin Rehman
Bhaben Tanti

Widya Pintaka Bayu Putra

Gauhati University

---

MERZOUKI Mohammed
CHALLIOUI Allal
BOUAMMALI Boufelja

Université Mohammed Ier

KABERI PRAMANIK

Banasthali Vidyapith
University

EVALUATION OF BORO RICE CULTIVARS OF
ASSAM, INDIA FOR THEIR COLD AND HEAT
STRESS TOLERABILITY BASED ON VARIOUS
MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
GENETIC DIVERSITY OF CYTOCHROME-B (CYTB) GENE OF ORANGE-FOOTED SCRUBFOWL
(Megapodius reinwardt): A META-ANALYSIS
STUDY
IN SILICO ASSESSMENT OF VARIOUS ANTIVIRAL
COMPOUNDS AGAINST THE SPIKE PROTEIN OF
THE SARS-CoV-2 DELTA VARIANT (B.1.617.2)

INTRODUCTION TO FOOD MICROBIOLOGY
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HEAD OF SESSION: Omar Mardenli
AUTHORS

AFFILIATION

Omar Mardenli
Mahdi Saleh Mohammad Al-Kerwi
Ali Abd Al-Jabbar Ibrahim
Tariq Salah Fathi Almrsomi
Ammar Hussein Areaaer

University of Aleppo
&
University of Al-Qadisiah
&
Alkarkkh University

P.K.S.C. Jayasinghe

University of Ruhuna

AI MODEL TO PREDICT RAINFED PADDY
CULTIVATION IN SRI LANKA

Stanislava Stateva

Agricultural Academy

POSSIBILITY FOR IN VITRO STORAGE OF THE
MEDICAL SPECIES ASCLEPIAS TUBEROSA L.

Muhammad Abu Bakr Shabbir
Adeel Sattar

Adeel Sattar
Mahnoor Hashim
Muhammad Ovais Omer
Imran Altaf
Sammina Mahmood
Mian Abdul Hafeez
Kiran Khalid
Kamran Ashraf
Muntazir Mehdi
Adeel Sattar
Faiza Aslam
Maryam Ehsan
Wafa Majeed
Bilal Aslam
Ambreen Mehmood Awan
Ifrah Abbas
Muhammad Saad Tariq
Hafiza Arooj kanwal
Assoc. Prof. Dr. Filiz KUTLUYER
KOCABAŞ
Prof. Dr. Mehmet KOCABAŞ
Lecturer, Ayşe AKÇA

Lect. Ayşe AKÇA
Süleyman ATIL

University of Veterinary and
Animal Sciences

University of Veterinary and
Animal Sciences

TOPIC TITLE
ROLE OF GENETIC MICROSATELLITE MARKERS
IN THE GENETIC DIVERSITY OF RUMINANTS

CRISPR-CAS SYSTEM: AN ADAPTIVE IMMUNE
SYSTEM’S ASSOCIATION WITH ANTIBIOTIC
RESISTANCE IN SALMONELLA ENTERICA
SEROVAR ENTERITIDIS
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AZITHROMYCIN
AGAINST ESCHERICHIA COLI AND
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ALONE AND IN
COMBINATION WITH DICLOFENAC SODIUM
AND NIGELLA SATIVA SEEDS EXTRACT

University of Veterinary and
Animal Sciences

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF Eimeria crandallis
ISOLATED FROM DEER (Cervidae) IN DIFFERENT
CAPTIVE REGIONS OF LAHORE, PAKISTAN

University of Agriculture

ANTIDIABETIC ACTIVITY OF ROHIFOLIN IN
STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS

Munzur University
&
Karadeniz Technical
University
&
Muğla University
Muğla University
&
Isparta University of Applied
Sciences

MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH TO
THE BIOMETRIC PARAMETERS OF Unio
pictorum (Linnaeus, 1758) IN DEMIRKOPRU
DAM LAKE, TURKEY
DISPLACEMENT BEHAVIOR, GROOMING IN
WILD ANIMALS AND HUMAN-WILDLIFE
INTERACTIONS
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HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHORS
Musa Mursaguliyev

AFFILIATION
“Keşikçidağ” Dövlət tarixmədəniyyət qoruğunun
direktoru

TOPIC TITLE
THE ANCIENT SETTLEMENT OF KESHIKCHIDAGH
– “SAGGIZLI” ESKİ KEŞİKÇİDAĞ YERLEŞİMİ –
“SAĞGIZLI”

Mohammed Abdulwahhab Ahmed
AHMED
Nayef JOMAA

Samara University
&
Karabuk University

A GENRE ANALYSIS OF ABSTRACTS IN THE
ACADEMIC WRITING OF HARD AND SOFT
DOMAINS: ESP AND FUNCTIONAL GRAMMAR
APPROACHES

Imam Ahmad TURMUZY
NAHDHIYAH
AHMAD

Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

NAME RELATION TOWARD AFRICANAMERICAN IDENTITY IN RALPH ELLISON’S
INVISIBLE MAN

Assoc. Prof. Dr. Arzu ÖZYÖN

Kutahya Dumlupinar
University

Fatima Zohra BOUCHACHIA
Assoc. Prof. Dr. Arzu ÖZYÖN

Eyyubova Zohra Kamil

PG. Kuash Raida
Dr. Bolatova G.Zh.
Fathatul Fallah
Shinta Nurani, M. A

M. Khoirul Fikri
Rizky Andrean
M. Fathrezza Imani
Edi Chumaidi
Hendri Hermawan Adi Nugraha
Muflikhatul Janah
Diah Fany Amalia
Shinta Nurani
Ljubiša Zlatanović

Kutahya Dumlupinar
University

Azerbaijan University

Al-Farabi Kazakh National
University
Pekalongan State Islamic
Institute

IAIN Pekalongan

Halal Center of IAIN
Pekalongan
Pekalongan State Islamic
Institute

University of Niš

LOSS OF IDENTITY AND JOURNEY TO THE SELF
IN ZULFU LIVANELI’S NOVEL CALLED
HUZURSUZLUK
THE ADOPTION OF INTERTEXTUALITY IN
GASKELL’S WIVES AND DAUGHTERS AND
HARDY’S JUDE THE OBSCURE
G. MELVILLE: ROMANTIC IRONY AND THE
PROBLEM OF PERSONALITY. BASED ON THE
NOVEL “PIERRE”
THE CHANGES OF FEMALE IMAGES AND
SOCIAL STATUS IN LITERARY WORKS
COUNTER-RADICALIZATION AND
REINTERPRETATION OF CONTEMPORARY
INDONESIAN JIHAD IN GUS BAHA’S VIEW
INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS
IN AL-GHAZALI’S ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA:
GOVERNMENT SUPPORT

DIET CONCEPT IN THE QUR’ANIC PERSPECTIVE
UNDERSTANDING THE CHILDREN'S ART
EXPRESSION: THE CONTRIBUTION OF CLAIRE
GOLOMB'S APPROACH
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HEAD OF SESSION: Mohamed MILOUDI
AUTHORS

Subhashish Dey

Mohamed MILOUDI
Houcine MILOUDI
Mohamed MANKOUR
Abdelkader GOURBI
Azura Che Soh
Nur Aina Mohammad Abdul Aziz
Ribhan ZafJulia Abdul Karim

AFFILIATION
Gudlavalleru Engineering
College
Relizane University
&
UDL University
&
ABB University
Universiti Putra Malaysia
&
Reactor Technology Centre,
Technical Support Division,
Malaysian Nuclear Agency

Melih KOÇYİĞİT
Prof. Dr. H. Erdem ÇAMURLU

Akdeniz University

RAID FEKHREDDINE MEKNASSI
JÓZSEF GÁBOR BÉRES
LUKÁCS ZSOLT

University of Miskolc

Dr. Ahlem CHEBEL
Prof.Dr. Abdelouahab BENRETEM

Badji-Mokhtar-Annaba
University

Liamani Samira
Sahli Abderrahmen

University of Djilali Liabbes

Pedro J.P.D. Pereira
Raul D.S.G. Campilho
João P.G.T. Pereira
Luís C.F. Moreira
Isidro J. Sánchez-Arce
Pedro M.D. Carvalho
Raul D.S.G. Campilho
Isidro J. Sánchez-Arce
Ricardo J.B. Rocha
Alice R.F. Soares
Luís A.R. Gomes,
Raul D.S.G. Campilho,
Isidro J. Sánchez-Arce,
Raul D.F. Moreira
Alice R.F. Soares,
Raul D.S.G. Campilho
Filipe J.P. Chaves,
Isidro J. Sánchez-Arce,
Pedro M.D. Carvalho

TOPIC TITLE
THE HOPCALITE CATALYST IN A CATALYTIC
CONVERTER FOR COLD-START EMISSION
CONTROL

PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN TECHNIQUES
FOR EMC COMPLIANCE

SYSTEM IDENTIFICATION OF AN INTERACTING
SERIES PROCESS PLANT FOR COOLING SYSTEM
OF REACTOR TRIGA PUSPATI (RTP)
COMPARISON OF MICROSTRUCTURE AND
MICROHARDNESS OF BORIDE AND CARBIDE
REINFORCED IRON MATRIX COMPOSITES
STRAIN PREDICTION IN PLANE TENSILE TEST
CONTROL OF A DOUBLY FED INDUCTION
GENERATOR INTEGRATED TO A WIND TURBINE
STUDY OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF
ELBOWS UNDER INTERNAL PRESSURE

Instituto Politécnico do Porto

DEVELOPMENT OF GRIPPER APPLICATION IN
SOFT ROBOTICS

Instituto Politécnico do Porto

APPLICATION OF THE BI-ADHESIVE TECHNIQUE
FOR PEEL-DOMINANT ADHESIVE JOINTS

Instituto Politécnico do Porto

Instituto Politécnico do Porto

INTEGRATED COHESIVE ZONE ANALYSIS
IMPACT SIMULATION OF BONDED DOUBLE-LAP
JOINTS

MECHANICAL DESIGN AND FINITE ELEMENT
VALIDATION OF MIXED-MODE TESTING DEVICE
FOR STRUCTURAL ADHESIVES
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HEAD OF SESSION: Vorya Shabrandi
AUTHORS

AFFILIATION

Nataliia VOLKOVA
Svitlana KOZHUSHKO

Alfred Nobel University

Assist. Prof. Joseph U. Almazan

Nazarbayev University
School of Medicine

Uzma Nadeem,
Mahnoor,
Rasil Mumtaz
Dr. Shahnila Tariq

University of Management
and Technology

Rupal Devi

University of women

Elif Pınar BALBAL

Bilkent University

Vorya Shabrandi

University of Guilan

TOPIC TITLE
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL
COMMUNICATION IN THE CONDITIONS OF
SOCIAL AND POLITICAL TURBULENCE AND
UNREST
AN INTEGRATIVE REVIEW ON NEGATIVE
EMOTIONS OF OLDER ADULTS IN LATER LIFE
SANCTIMONIOUSNESS, HUMILITY AND
CYNICISM IN MIDDLE AND OLDER ADULTS

SEX TRAFFICKING
ARE WE CONCIOUS WHEN WE OBEY?
REFLECTING THE OF EXPLANATION AND
UNDERSTANDING AND INTERPRETATION THE
LINK BETWEEN THE PHILOSOPHICAL
HERMENEUTICS OF DASEIN "BEING WEIGHT"
MARTIN HEIDEGGER IS A DIFFERENT STEP
THAN "METHODOLOGICAL HERMENEUTICS"
THE EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT
OF RELIGIOUS GOVERNMENT IN THE
DISCOURSE OF THE REVOLUTION IN IRANIAN
SOCIETY, EMPHASIZING THE THOUGHT AND
OPINIONS OF IMAM KHOMEINI FROM THE
BEGINNING TO THE END OF INTELLECTUAL LIFE

Vorya Shabrandi

University of Guilan

Sidra Mohiuddin Soofi
Assoc. Prof. Dr. Afshan Siddiq

University of Karachi

A COMPREHENSIVE REVIEW ON
PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF SHILAJIT

Government College
University

IMPROVED BIOAVAILABILITY OF EBASTINE
THROUGH DEVELOPMENT OF
TRANSFERSOMAL ORAL FILMS

Muhammad Irfan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Irfan

Sonali Ramrao Gawali
Dr.Jitendra Y. Nehete

MGVs Pharmacy College

PRELIMINARY SCREENING FOR
ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF Clematis
hedysarifolia DC PLANT EXTRACTS
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HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHORS

AFFILIATION

Minaibim Ellerton ABBEY
Dabebara Minaibim ABBEY

AMAE

Prof. Dr. A.M. Prasanna Kumar
Prof. Dr. Vijaya S.M

ACS College of Engineering

Bharath Goudar

Karnatak University

Mr. Sunil Benawadi

Karnatak University

Dr. Hayat ELKHATAT
Prof. Dr. Derrhi mostafa
Prof. Dr. Said DLIMI

University of Abdelmalek
Essaadi
&
University Chouaib Doukkali

Prof. Dr. Said DLIM
Prof. Dr. Lhoussine LIMOUNY
Dr. Hayat ELKHATAT
G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep
G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

University of Abdelmalek
Essaadi
&
University Chouaib Doukkali
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
&
Gulbarga University
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
&
Gulbarga University

TOPIC TITLE
THE USE OF GEOELECTRICAL TECHNIQUES TO
DETERMINE THE POTENTIAL OF
GROUNDWATER IN OGU-BOLO COMMUNITY
DETERRENCE OF PIRACY EMPLOYING IR
TRANSMITTER FOR STEGANOGRAPHY SYSTEM
INFLUENCE OF ACTIVATION ENERGY ON TRIPLE
DIFFUSIVE ENTROPY OPTIMIZED TIMEDEPENDENT QUADRATIC MIXED CONVECTIVE
MAGNETIZED FLOW
THE QUADRATIC CONVECTIVE FLOW OF
WILLIAMSON NANOFLUID WITH MULTIPLE
DIFFUSIONS
ANALYTICAL STUDY OF CURRENTS FROM
FLUXES OF THE SHUNT TRANSFORMER USED IN
MAGNETRON POWER SUPPLY FOR
GENERATORS INDUSTRIAL MICROWAVES
SIMULATION AND OPTIMIZATION OF A SOLAR
PUMPING SYSTEM FOR AGRICULTURAL
IRRIGATION
IMPACT OF THERMAL RADIATION ON AN
UNSTEADY CASSON NANOFLUID FLOW OVER A
STRETCHING SURFACE
SIMILARITY SOLUTION OF 3D CASSON
NANOFLID FLOWS OVER A STRETCHING SHEET
WITH CONVECTIVE BOUNDARY CONDITIONS

Yahaya Shagaiya Daniel

Kaduna State University

EFFECT OF PRANDTL NUMBER ON EMHD
NANOFLUİD FLOW TOWARD A VERTICAL SHEET

Dr. Preeti Singh Bahadur

Amity University

LASER APPLICATION AND GLOBAL MARKET
TECHNLOGY BY 2028
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HEAD OF SESSION: Yasmina Kellouche
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Yasmina Kellouche

University of Hassiba
Benbouali

“CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG
CONCRETE USING AN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE APPLICATION”

Hafiza Mahnoor Asim
Ayesha Mehmood Malik
Memoona Rashid

University of Management
and Technology
Lahore

ANALYTICAL STUDY TOWARDS A THERMAL
APPROACH OF PHASE-CHANGE MATERIAL IN
DRY & SEMI-ARID CLIMATE
VERTICAL FINS AS A SHADING APPROACH IN
COMMERCIAL BUILDINGS IN LAHORE: A
PERFORMANCE REVIEW; EMPHASIS ON THE
OPTIMAL VERTICAL FIN DEPTH

Memoona Rashid
Ayesha Mehmood Malik
Assist. Prof. Qudsia Asif

University of Management
and Technology

Ounis Hadj Mohamed
Ounis Abelhafid

University of Mostefa Ben
Boulaid Batna
&
Company University
Mohamed Khider Biskra

A RELIABILITY OF COMBINED PASSIVE LRB-FPS
SYSTEM IN MITIGATING THE DYNAMIC
RESPONSE OF A LOW-RISE BUILDING

Anshita Srivastava
Ashutosh Tiwari
Avadh Bihari Narayan
Onkar Dikshit

Indian Institute of
Technology

INSAR PHASE UNWRAPPING USING GRAPH
NEURAL NETWORKS

H. SOUMADRASS
Z. BEIDOURI
Kh. ZARBANE

Hassan II University

Yasmina Kellouche

University of Hassiba
Benbouali

Abdullah Sani S.F.,
Wan Badaruzzaman W.H.

Azham M.A.A,
Wan Badaruzzaman W.H.

Universiti Kebangsaan
Malaysia

Universiti Kebangsaan
Malaysia

THE PATHOLOGY OF HERITAGE BUILDINGS: A
CASE STUDY OF DERB SULTAN IN CASABLANCA,
MOROCCO
CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG
CONCRETE USING AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
APPLICATION
MECHANICAL PROPERTIES AND WATER
ABSORPTION OF COMPOSITE HYBRID GLASS
FIBRE REINFORCED POLYMER (GFRP) AND
KENAF FIBRE WITH CALCIUM CARBONATE
FILLER
MECHANICAL PROPERTIES AND WATER
ABSORPTION OF COMPOSITE HYBRID GLASS
FIBRE REINFORCED POLYMER (GFRP)
STRENGTHEN WITH COCONUT FIBRE AND FLY
ASH FILLER
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Zühal YURTSIZOĞLU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Zühal YURTSIZOĞLU
Res. Assist. Kerim Ali AKGÜL

Sivas Cumhuriyet University

THE PERCEPTION OF CRYPTOCURRENCY AND
THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS
SCIENCES AWARENESS LEVEL

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

Sivas Cumhuriyet University

PASSION LEVELS OF ATHLETES PARTICIPATING
IN INTER-UNIVERSITY BADMINTON
COMPETITIONS
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAININGMATCH LOAD AND SPORTS INJURY IN ELITE
ATHLETES: A SYSTEMATIC INVESTIGATION

Bayram POLAT
Assoc. Prof. Dr. Cengiz AKARÇEŞME

Gazi University

Gürsoy OLCA
Prof. Dr. F. Pervin BİLİR

Cukurova University

EXAMINATION OF COMMUNICATION SKILLS OF
STUDENTS FACULTY OF SPORTS SCIENCES

Lect. Dr. Metin YÜCEANT

Aksaray University

INDIVIDUAL OPTIMAL ANXIETY RANGE IN
ATHLETES BEFORE COMPETITION

Dr. Giovanni Esposito

University of Salerno

EVALUATING PASSING ABILITY IN YOUTH
FOOTBALL

Sara Aliberti

University of Salerno

RELATIONSHIP BETWEEN INJURIES AND
PERCEPTIONS IN DANCESPORT ATHLETES

Mladen MARINOVIĆ

University of Split

MOTIVATION AND PERSONALITY TRAITS OF
VOLLEYBALL FEMALE PLAYERS
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HEAD OF SESSION: Dr. Cansel Poyraz AKYOL
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Vuqar Nazarov Mehralı oğlu
Hacıyev Camal Celil oğlu
Vasif Ahadov Balakişi oğlu

Azerbaijan University of
Tourism and Management

CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT
DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF
TRANSPORT SECTOR IN AZERBAIJAN

Shirin Alpenahova
Nigar Amanova

Azerbaijan State University

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR QUALITY OF
LABOR IN THE CONTEXT OF THE COVID 19
EPIDEMIC

Gaziantep University

IMMIGRATION POLICIES OF GERMANY AND
FRANCE

Assoc. Prof. Dr. Salih BATAL
Büşra KOÇ

Yalova University
&
Marmara University

THE EFFECTS OF AHMED RIZA AND PRINCE
SABAHATTIN ON LOCAL ADMINISTRATIONS IN
THE STRUCTURE OF TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION

Assoc. Prof. Dr. Hasan UZUN

Firat University

Nurdan ÖZPINAR
Assoc. Prof. Dr. Mesut ŞÖHRET

A. Pınar ÇITAK KOYGUN

Sivas Cumhuriyet University

Assist. Prof. Dr. Arzu KALAFAT ÇAT
Assist. Prof. Dr. Mevlüt Can KOÇAK

Karabuk University

Dr. Cansel Poyraz AKYOL

Beykent University

Pınar DEMİR
Asst. Prof. Dr. Gökhan EKİNCİOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK

BS Investment Inc
&
Kırşehir Ahi University

ALGORITHMIC THINKING FOR OUR FUTURE
AN ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION
THROUGH CONSUMER BEHAVIORS AND
CONSUMPTION HABITS IN THE CONTEXT OF
THE INCREASE IN E-COMMERCE IN THE COVID19 PROCESS
UNIVERSITY STUDENTS' TRUST IN MEDIA
DISCUSSION PROGRAMS ON NEWS CHANNELS
FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN’S
REPRESENTATION

INVESTIGATION USAGE OF GRANITE QUARRY’S
WASTES AS INDUSTRIAL RAW MATERIAL
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HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHORS

Prof. Dr. Ahmet APAYDIN

AFFILIATION

Giresun University

Prof. Dr. Ahmet APAYDIN

Giresun University

Aydın ÖZCAN
Serkan TÜYLÜ
Hasan EKER
Deniz ADIGÜZEL
Berkay EMÜL
Hasan EKER
Serkan TÜYLÜ
Deniz ADIGÜZEL
Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN
Yeşim AYDIN DURSUN
İbrahim HALİL GEÇİBESLER
Ramazan SOLMAZ

Istanbul UniversityCerrahpasa
&
Eskipazar Vocational School
Istanbul UniversityCerrahpasa
&
Eskipazar Vocational School
Bingol University

Yeşim AYDIN DURSUN
Ece ALTUNBAŞ ŞAHIN
İbrahim Halil GEÇIBESLER
Ramazan SOLMAZ

Bingol University

İrem AKBULUT
Elif GÜRBÜZ
Ahsen Rayman ERGÜN
Yeliz TEKGÜL
Taner BAYSAL

Ege University
&
Aydın Adnan Menderes
University

TOPIC TITLE
CONDITIONS CHANGED IN DERELİ (GİRESUN)
AFTER THE FLOOD IN 2020: CAN “THE NEW
DERELİ PROJECT” PROTECT THE DISTRICT
AGAINST FLOOD?
UNDERGROUND DAMS AGAINST DROUGHT:
AN EVALUATION ON THE BASIS OF THE
“UNDERGROUND DAMS ACTION PLAN”

THE INVESTIGATION OF LEAD- ZINC TAILINGS
IN USE OF CONCRETE

THE INVESTIGATION OF FINE MARBLE TAILINGS
IN USE OF CONCRETE
THE USE OF OF PERSEA AMERICAN (AVOCADO)
PEEL AS A CORROSION INHIBITOR IN AN ACIDIC
ENVIRONMENT
INVESTIGATION OF THE INHIBTOR EFFECT OF
AVOCADO (PERSEA AMERICANA) SEED ON
CORROSION OF COPPER IN ACIDIC
ENVIRONMENT
INVESTIGATION OF SOME QUALITY
CHARACTERISTICS OF GILABURU PASTRIES
PRODUCED WITH DIFFERENT PRODUCTION
TECHNIQUES AND ADDITION DIFFERENT
SWEETENERS
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HEAD OF SESSION: Alina Amanzholova
AUTHORS
Dr. Gökhan ÖZKAYA
Eranga, Ishara
Siriwardhane, Dinesha
Hettiarachchi, Asel
Danae Duana Avila
Tirso Javier Hernández Gracia

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Yıldız Technical University

TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS
COMPARISON IN EUROPE AND EUROASIA: A
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING APPROACH

University of Sri
Jayewardenepura

----

DETERMINANTS OF NON-PERFORMING LOANS
IN SMES: CASE OF A DEVELOPING COUNTRY
FOREIGN DIRECT INVESTMENT AN
ALTERNATIVE OF COMPETITIVENESS AT THE
REGIONAL LEVEL IN MEXICO
THE EFFECT OF EMOTION, PSYCHOLOGICAL
SAFETY AND ORGANISATION SUPPORT ON
WORKPLACE PRACTICES DURING THE COVID19 PANDEMIC – EVIDENCE FROM LEBANON

Carole Serhan
Roger Abdo
Dia Iskandar
Michel Gharib

University of Balamand

Professor Radmila Janičić

University of Belgrade

EXPERIENCE MARKETING IN TOURISM

Dr. Zeeshan Asim
Prof. Dr. Ibrahim Rashid Al Shamsi
Dr. Alaeldeen Aladresi
Wafa Alalyani

Institutes of Business and
Management
&
University of Buraimi
&
Universiti Malaysia

INVESTIGATION THE ROLE OF FULFILMENT
CENTERS AND DISTRIBUTION NETWORKS FOR
ECOMMERCE BUSINESS FOR COUNTRIES WITH
LOW INCOME SETTING: A CASE OF PAKISTAN

Coimbra Business School
Research Centre
&
University of Minho

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF ERDF
FUNDS DEVOTED TO RESEARCH AND
INNOVATION IN SMES

Coimbra Business School
Research Centre
&
University of Minho

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF ERDF
FUNDS DEDICATED TO A LOW CARBONECONOMY IN SMES

Carla Henriques
Clara Viseu
António Trigo
Maria Gouveia
Ana Amaro
Carla Henriques
Clara Viseu
António Trigo
Maria Gouveia
Ana Amaro
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HEAD OF SESSION: Prof.Dr. Zoltáns Kovác
AUTHORS
Moruff Adeyemi Salawu

Arega Enbiale Setegn
Girma Moges Admassie
Aklilu Berhanie Desta
Dr. Gurudutta P. Japee

Arega Enbiale Setegn
Tesfaye Shiferaw Ali
Dr. Gurudutta P. Japee

Tamar Barbakadze

Mandana Gharehdaghi
Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann
Prof.Dr.Zoltáns Kovác
Mustafa Mohammad Alalawneh

AFFILIATION
Federal College of Education
(Technical) Akoka

Wollo University
&
Gujarat University

Wollo University
&
Gujarat University

Tbilisi State University

University of Pannonia

Khazar University

TOPIC TITLE
INCLUSIVITY OF SKILL DEVELOPMENT IN
BUSINESS EDUCATION AS A MEANS FOR
IMPROVING YOUTH EMPOWERMENT IN
NIGERIA
THE EFFECT OF LOGISTICS PRACTICES ON THE
MARKETING PERFORMANCE OF BUSINESS
ENTERPRISES EVIDENCE FROM HIGHER TAX
PAYERS; THE CASE OF DESSIE, KOMBOLCHA,
AND KEMISSIE TOWNS OF ETHIOPIA
THE EFFECT OF INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION ON THE PERFORMANCE OF
TOURISM MARKETING: IN THE CASE OF SOUTH
WOLLO ZONE AND DESSIE CITY
ADMINISTRATION OF ETHIOPIA
IMPACT OF ELECTRIC AND HYBRID POWERED
VEHICLES ON ENVIRONMENTAL ECOLOGY AND
ECONOMIC EFFICIENCY
TOWARDS EFFECTIVE BLOCKCHAIN USE: A
BEHAVIORISTIC RESEARCH AGENDA
JORDAN'S ECONOMIC POLICY AND
INVESTMENT CLIMATE: NEXUS OF FDI
INFLOWS AND FISCAL AND MONETARY POLICY
LOOKING FOR THE GOLD BENEATH THE MUD:
WOMEN AND SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT
IN THE POLITICAL FIELD.

Cornelia Ameyo Nyadroh

Cornelia Ameyo Nyadroh

SAMUEL AKPADIAGHA ETUK
DANIEL ETIM THOMAS

University of Nigeria

EXECUTIVE ORDERS IN NIGERIA AS TOOLS OF
GOVERNANCE: PROSPECTS AND CHALLENGES.

Deepthi Sara Anil

---

DO EDUCATED POLITICIANS ENSURE BETTER
HEALTH? EVIDENCE FROM INDIA
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur YORGANCILAR ATATOPRAK
AUTHORS
Assoc. Prof. Dr. Utku ALTUNÖZ

AFFILIATION
Sinop University

Assist. Prof. Dr. Yusuf DÜNDAR
Assist. Prof. Dr. Serap SERİN
KARACAER

Aksaray University

Assist. Prof. Dr. Perihan Hazel Kaya
Salahudin Mohamed Abdulkadir

Selcuk University

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR
Lect. Dr. Bahadır YÖRÜK

Assist. Prof. Dr. Emine Elif NEBATİ

Assist. Prof. Dr. M. A. İbrahim SARIAY

Selcuk University

Istanbul Sabahattin Zaim
University

Aksaray University

TOPIC TITLE
ARE MONETARY POLICY OR FISCAL POLICY
MORE EFFECTIVE? EMPIRICAL ANALYSIS FOR
TURKEY ECONOMY
DETERMINING THE LEVEL OF SUPPORT FOR
THE TOURISM DEVELOPMENT OF THE LOCALS
IN DESTINATIONS THAT ARE IN THE PLANNING
STAGE: THE CASE OF AKSARAY
DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION OF
ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN SOMALIA
THE CONCEPT OF CLUSTERING IN REGIONAL
DEVELOPMENT, THE PORTER DIAMOND
MODEL: THE EXAMPLE OF THE SHOTGUNS
INDUSTRY OF KONYA PROVINCE BEYŞEHİR
DISTRICT
EVALUATION OF EFFECTIVE FACTORS IN
COMPETITIVE STRATEGIES OF BUSINESSES
WITH FUZZY AHP-MABAC METHODS: A
RESEARCH IN THE ELECTRONICS INDUSTRY
FINANCIAL SUSTAINABILITY IN BUSINESSES
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC
GROWTH AND EMPLOYMENT: THE EXAMPLE
OF TURKEY 2010-2022

Assist. Prof. Dr. Yasemin TELLİ ÜÇLER

Necmettin Erbakan
University

Mustafa BAYRAM
Durdu Mehmet BİÇKES

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON
CAREER VALUES:
A STUDY FOR GENERATION Z

Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur
YORGANCILAR ATATOPRAK
Fatih ATALAY

Selcuk University

A STUDY ON ECONOMIC POLICIES OF REPUBLIC
PERIOD

Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur
YORGANCILAR ATATOPRAK
Serkan ALABAY

İsmail ÜNSAL

Selcuk University

Adıyaman University

THE IMPORTANCE OF INDEPENDENCE OF
CENTRAL BANK: CENTRAL BANK OF TURKISH
REPUBLIC
COMPARISON OF LINEAR AND NONLINEAR
PERFORMANCE ANALYSIS ON DIFFERENT
STRUCTURAL SYSTEM TYPES
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HEAD OF SESSION: Dr. Ghanshyam Barman
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Oumaima Halimi
Hassan Chaair
Laila Idrissi

University Hassan II

OIL MILL WASTEWATER TREATMENT
TECHNOLOGIES: A REVIEW

Djelloul Mokadem
Nedjai Sofiane

Faculty of Technology

Chems Eddine BOUKHEDIMI

University of Tizi Ouzou

Dr. Yassine RHARRABI
Prof. Dr. Hicham BOUALI

Mohammed First University

Dr. Ghanshyam Barman

Uka Tarsadia University

Anuar Omarov
&
Korganbay Sholanov

Karaganda Technical
University

Moses Adeolu AGOI
Solomon Abraham UKPANAH

Lagos State University of
Education

Ebole Alpha Friday
Shomope Adewale Abduirasaq.
Amusu Mary
Dr. S. Bhuvaneswari
S. Naveenasree
J. Sangeetha Lakshmi
Dr. N.K. Udaya Prakash

Lagos State University of
Science and Technology
Bharathi Women’s College
&
Valliammal College for
Women

COMPARATIVE STUDY BETWEEN CNN,
EIGENFACE AND LBPH TECHNIQUES
FOR FACE RECOGNITION
THE EVALUATION OF THE RENEWABLE
ENERGIES PROGRAM IN ALGERIA
PERFORMANCE OF A PHOTOVOLTAICTHERMAL TECHNOLOGY (PVT) FOR
APPLICATIONS WITH LOW ELECTRICAL
REQUIREMENTS: NUMERICAL MODELING
SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR GREEN
ENERGY
DESCRIPTION OF THE STRUCTURE AND
TECHNOLOGY OF WIND ENERGY CONVERSION
BY AN UMBRELLA SAIL POWER PLANT
EDGE COMPUTING: The Distributive Data
Management Solution
INERNET OF EVERYTHING: A SOLUTION TO
MOBILE BANKING USING VOICE RECOGNITION

INDOOR MYCOFLORA OF EXPRESS TRAINS IN
INDIA
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HEAD OF SESSION: Dr. Gamze Sevri EKREN AŞICI
AUTHORS

AFFILIATION

Solmaz ŞAHİN
Assoc. Prof. Dr. Yeliz KAYA
Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Ankara University
&
Eskisehir Osmangazi
University

Mustafa BALEVİ

Mustafa BALEVİ

"Konya Numune State
Hospital"

"Konya Numune State
Hospital"

Dr. Pınar ALTIN ÇELİK
Assoc. Prof. Dr. Ahmet EKEN
Res. Assist. Dr. Muazzez DeryaANDEDEN
Dr. Ramazan ÜZEN
Prof. Dr. Hamiyet Dönmez-ALTUNTAŞ

Erciyes University

Rezzan Berna TEMOÇİN

SBU Dr. Lütfi Kirdar Kartal
City Hospital

Dr. Gamze Sevri EKREN AŞICI
Dr. İrem BAYAR
Dr. Adem Yavaş
Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Shalala Ismayilova
Aytan Mammadzada
Vafa Mammadova
Azada Rahimova
Konul Mammadyarova
Samira Muradova
P.H.Necefguliyeva

TOPIC TITLE
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE
MEDICINE (CAM) APPLICATIONS FOR
NUTRITION IN MANAGEMENT OF
MENOPAUSAL SYMPTOMS
THE EFFECT OF CENTELLA ASIATICA CREAM ON
SCAR TENDERNESS IN PATIENTS WHO
UNDERWENT OPEN CARPAL TUNNEL RELEASE
SURGERY
COMPARATIVE EVALUATION OF
PERCUTANEOUS CONTROLLED
RETROGASSERIAN GLYCEROL RHIZOLYSIS AND
RADIOFREQUENCY
THERMOCOAGULATION ABLATION
TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT OF FIRST
DIVISION IDIOPATHIC TRIGEMINAL
NEURALGIA

MOLECULAR INVESTIGATION OF THE EFFECT
OF GRAMICIDIN A BIOSURFACTANT ON
INFLAMMATION IN MCF-7 BREAST CANCER
CELL LINE
STOMACH CANCER AND HYPEREMESIS
GRAVIDARUM IN PREGNANCY

Aydin Adnan Menderes
University
&
Selcuk University

CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF
PACLITAXEL AND GLUTATHIONE
COMBINATION ON BREAST CANCER CELL LINE

Azerbaijan Medical
University

INFLUENCE OF DONOR TO RECIPIENT GENDER
MATCHING ON THE KIDNEY TRANSPLANT
GRAFT SURVIVAL

Azerbaijan Medical
University

OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF
ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof Levent AYDIN
AUTHORS

AFFILIATION

Mert TURFANDA
Nuran AY
Burak DEMIR

Eskisehir Technical University

Emrecan ZORBA
Nuran AY

Eskisehir Technical University

Assoc. Prof. Dr. Nurullah
ARSLANOĞLU

Yeliz KARADENİZ ÇETİN
Prof. Dr. Mine DEMİRSOY

Bursa Uludag University

Dokuz Eylul University

TOPIC TITLE
INVESTIGATION OF SLAG COMPOSITION
EFFECT ON PRIMARY MELTING IN INDUCTION
FURNACE

INVESTIGATION SPONGE IRON (DRI) USAGE IN
MELTSHOP PLANTS EQUIPPED WITH
INDUCTION FURNACE
EVALUATION OF AVAILABILITY OF GLOBAL
SOLAR RADIATION FORECAST MODELS FOR
ANKARA
DESIGN OF EXPERIMENTAL SETUP TO
DETERMINE PERFORMANCE CHARACTERISTICS
OF SPACER FABRICS VEHICLE COVERS

Assist. Prof. Dr. Mustafa ARMAĞAN

Istanbul Medeniyet
University

SCRUTINISING OF STACKED FORM CUTTING OF
MATERIALS BY ABRASIVE WATER JET
MACHINING METHOD

Erkan KULOĞLU
Levent URTEKİN

Kirsehir Ahi Evran University

INVESTIGATION OF THE WORKABILITY OF HIGH
CHROME WHITE CAST IRON BY WIRE EROSION

Ali İrşad MOĞUL
Assoc. Prof Levent AYDIN
Assist. Prof. Elif GÜLTÜRK

Izmir Katip Celebi University
&
Kocaeli University

İzlem BAKAR ÖZÇIÇEK
Levent AYDIN

İzmir Katip Çelebi University

A NOVEL OPTIMIZATION APPROACH TO
ESTIMATING ENERGY CONSUMPTION IN
MACHINING
NEURO-REGRESSION ANALYSIS BASED
MODELLING OF PULSED METAL INERT GAS
WELDING PROCESS PARAMETERS INCLUDING
OPTIMIZATION
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka
AUTHORS

AFFILIATION

Samarjit ROY
&
Debashis DE

International University
&
Maulana Abul Kalam Azad
University of Technology

Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward
Kenneth Lebaka

University of Zululand

Jacqueen Joyce Joseph
Jesira Jean Jenius
Delvera Debbie
Helsianey Phillip

Keningau Vocational College

Lect. PhD Irina-Ana DROBOT

Technical University of Civil
Engineering Bucharest

Cristina Botîlcă

Akbar Valadbigi

Akbar Valadbigi

University of Bucharest

Elmi-Karbordi University

Elmi-Karbordi University

TOPIC TITLE
OBJECT ORIENTED MUSIC ANALYTICS: AN UMLINSPIRED ABSTRACTION SCHEMA TOWARDS
EXPLAINABLE MUSIC RECONSTRUCTION AND
RECOMMENDATION
EXPRESSIONS OF ADEPT ART IN THE
IMPRECATORY PSALM-LIKE SONGS: THE CASE
OF BAPEDI MUSICAL HERITAGE
HENNA HANDPRINT: TRAINING COSMETOLOGY
STUDENTS TO MASTER THE BASICS OF HENNA
PAINTING
URBAN VS RURAL CULTURES: ARE THEY
CHANGING?
INTRODUCTION TO AMERICAN NEW
JOURNALISM. ETHNOGRAPHIC REALISM AND
CULTURAL PHENOMENOLOGY
IMPORTANCE AND IMPLICATION OF TEACHERS'
RESILIENCE TRAINING
THE NECESSITY OF INVESTIGATING RESILIENCE
FOR SCHOOLS AND TEACHERS
CAPITAL-ORIENTED TODAY'S SCHOOLS
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF
STRENGTHENING SOCIAL CAPITAL IN SCHOOLS

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
https://www.cappadociacongress.org/

ONLINE PRESENTATION / 19.06.2022
ANKARA LOCAL TIME: 10.0012.30

SESSION-1

HALL-1

Zoom Meeting ID: 885 0614 9994 -/- Zoom Passcode: 220022

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Firuzə Məmmədova

Leading research of the
“Keshikchidagh” State
historical and cultural
reserve,

MESOPOTAMIAN ART - IN KESHIKCHIDAGH

FəridəTağıyeva

Azerbaijan National Sciences
Academy

Emel HAKKANI
Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN

Çukurova University

REFLECTION OF ATATURK'S VICTORY MARCHES
IN THE AZERBAIJANI PRESS
USING ABSTRACT AND INTERACTIVE ART
TOGETHER IN ART MUSEUMS
MODERN INTERIOR PANEL DESIGN
APPLICATIONS OF ANDALUSIAN
ARCHITECTURAL WORKS

Seda SAĞ
Assist. Prof. Dr. Suna ÇETİN

Çukurova University

İbrahim UÇARKAYA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MERTOL
Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA

Gaziosmanpaşa University
&
Hitit University

ANALYSIS OF THE FILM "ŞALVAR DAVASI" IN
TERMS OF FEMINIST GEOGRAPHY

Elvan YILDIRIM
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MERTOL
Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA

Gaziosmanpaşa University
&
Hitit University

A FILM TRANSFERRED FROM REAL LIFE TO THE
WHITE SCREEN
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HEAD OF SESSION: Dr. Onur AKBAŞ
AUTHORS

AFFILIATION

Lect. Şafak CEYLAN
&
Res. Assist. Dr. Kadir YILMAZ

Van Yuzuncu Yil University

Dr. Onur AKBAŞ

MEB

TOPIC TITLE
ARİF SAĞ, ERDAL ERZİNCAN EXAMINATION OF
METHOD IN BAĞLAMA METHOD IN TERMS OF
PERFORMANCE TECHNIQUES WITH TEZENE
KENAN HULUSİ KORAY'S JOURNALISM AND
DIFFERENCE FROM "VAKİTÇİLER"
EXAMINATION OF FATİH ERDOĞAN'S "MAGIC
BOOKS" SERIES IN THE CONTEXT OF
SENSITIVITY EDUCATION

Aysun BARAN

Ahi Evran University

Assist. Prof. Dr. Arsev Ayşen
ARSLANOĞLU YILDIRAN

Artvin Coruh University

STIGMATIZATION IN NAGATA KABI’S MY
ALCOHOLIC ESCAPE FROM REALITY

Dr. Ömer Fatih TEKİN

Kastamonu University

ON THE FOUNDATIONS OF POST-POSITIVIST
UNDERSTANDING OF SCIENCE
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HEAD OF SESSION: Maria

Luigia Salvatori

AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Natasya Pustika Siregar
Nevita Falasyifa

Universitas Negeri Semarang
IAIN Pekalongan

TRAINING OF TRAINERS
HOW TO MANAGE ASSESSMENTS IN
ACTIVITIES OF LEARNING RESULTS OF PRIMARY
SCHOOLS’ STUDENTS IN NINH KIEU DISTRICT,
CAN THO CITY, VIETNAM

Le Thi Thuy Ngan
Thai Cong Dan

Can Tho University

Fr. Baiju Thomas

Ramakrishna Mission
Vivekananda Educational
and Research Institute

THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHERS IN
FACILITATING SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
LANGUAGE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES
IN INCLUSIVE CLASSROOM SETTINGS

University of Pannonia

IS THERE A CORRELATION BETWEEN GRADE
AND MOTIVATION?

Henrietta Mészáros
Amadou SALAMI
Sohoutou Jean NOUNADONDE
Mouhandou Issa Gbadebo
Olouwafemi NONVIDE
A. Florence C. MASSEDE

University of Abomey-Calavi

Maria Luigia Salvatori

Universidad Católica San
Antonio de Murcia

Harshita Singh

Banasthali Vidhyapeth
University

INVESTIGATING THE IMPACT OF THE USE OF ELEARNING ON BENINESE UNIVERSITY
LEARNERS’ PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF
COVID-19
PERCEPTIONS IN GENDER STEREOTYPES
DURING PE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
DISCIPLINE IN THE HIGHER EDUCATION
CLASSROOM: A STUDY OF ITS INTRINSIC
INFLUENCE ON PROFESSIONAL ATTRIBUTES,
LEARNING AND SAFETY
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Esra MERCANOĞLU EFE
AUTHORS

Assoc. Prof. Esra MERCANOĞLU EFE

Sghibneva-Bobeico Nina
Musteata Vasile
Jalba Lidia
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
Mini Ajith Uthara
Dr. Vudu Lorina
Mini Ajith Uthara
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
Dr. Vudu Lorina
Diana Ealimi
Deseatnicova Elena
Aman masoud
Asoc. Prof. Deseatnicova Elena
Jyana Masoud
Dr. Harea Dumitru
Portnoi Elena
Brinza Dumitru
Foca Ecaterina
Stratan Valentina
Fulga Veaceslav
Rodolfo Reda
Alessio Zanza
Dario Di Nardo
Maurilio D’Angelo
Luca Testarelli
Dr Altaf Hussain Malik

AFFILIATION

Bursa State Hospital

Oncological Institute of
Republic of Moldova

USMF

USMF
State University of Medicine
and Pharmacy of the
Republic of Moldova
State University of Medicine
and Pharmacy of the
Republic of Moldova
State University of Medicine
and Pharmacy of the
Republic of Moldova

TOPIC TITLE
MANAGEMENT of ANAPHYLACTIC SHOCK DUE
TO CYST HYDATIC RUPTURE, DURING
TREATMENT of CYST HYDATIC WITH THE
METHOD of PUNCTURE of THE CYST WALL,
ASPIRATION of CYST CONTENTS, INSTILLATION
and REASPIRATION of THE SCOLICIDAL AGENT
(PAIR) UNDER SEDOANALGESIA: CASE REPORT
ESTIMATION OF THE EFFECT OF TREATMENT
OF PM WITH INTERFERON ALPHA IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA
SLEEP DISORDERS IN ENDOCRINE
PATHOLOGIES

RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS
IN INDIAN STUDENTS OF USMF "NICOLAE
TESTEMITANU"
BONE PATHOLOGY IN CHRONIC KIDNEY
DISEASE
OSTEOPOROSIS IN SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS(SLE)
AMIODARONE-INDUCED THYROID
DYSFUNCTION

University of Medicine and
Pharmacy

HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR
RECEPTOR 2 EXPRESSION ACORDING TO
BLOOD SUGAR LEVEL IN BREAST CANCER
PATIENTS

University of Rome La
Sapienza

A SYSTEMATIC REVIEW OF CEMENTATION
TECHNIQUES TO MINIMIZE CEMENT EXCESS IN
CEMENT-RETAINED IMPLANT RESTORATIONS.

--

RESORPTION VS PRESERVATION FOR IMPLANT
PLACEMENT
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HEAD OF SESSION: Gentian Vyshka
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

ANAMIKA GAUTAM

Banasthali University

CHRONOPHARMACOLOGY: A Great Future for
the Medicines

Dritan Ulqinaku
Gentian Vyshka

Institute of Public Health
&
University of Medicine in
Tirana

Rui-ting Zhang
Yu Liu

Beijing University of Chinese
Medicine

Rui-ting Zhang
Yu Liu

Beijing University of Chinese
Medicine

Prof. Iraj Salehi
Assist.Prof. Elahe Ezati
Dr. Elham Azimi
Dr. Hossein Effatpanah
Ali Morsali
Dr. Mina Miroslavova Pencheva
Clinic of Infectious Diseases
David Roberto Baruh

Hamadan University of
Medical Sciences
&
Asadabad School of Medical
Sciences

SATHEESH M,
PRAGADEESH R,
RAMYA M
Azzouzi Widad
Gantare Abdellah

Renny Sinaga,
&
Poltekkes Medan

Medical University of Plovdiv

Bannari Amman Institude
Of Technology
Hassan First University of
Settat

---

EXPLAINING THE SENSORY PROCESSING
AMONG HUMANS:
FROM DESCARTES TO ADORNO
EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON
PATIENTS' SOCIAL NETWORK ON SELFMANAGEMENT BEHAVIOR OF ELDERLY
PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN
COMMUNITY
EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON
PATIENTS' SOCIAL NETWORK ON SOCIAL
SUPPORT OF ELDERLY PATIENTS WITH
CHRONIC DISEASES IN COMMUNITY

EVALUATION OF THE EFFECT OF VACCINATION
AND ITS CONSEQUENCES IN PATIENTS WITH
COVID - 19 IN WESTERN IRAN

COVID-19 - DEVELOP NERVE DAMAGE

FALL DETECTION USING IOT

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF SOFT
SKILLS IN UNDERGRADUATES NURSING
STUDENTS
AN OVERVIEW OF THE KNOWLEDGE OF CLASS
X ADOLESCENT GIRLS ABOUT AWARENESS IN
DETECTING BREAST CANCER EARLY IN SMA
NEGERI 3 PEMATANGSIANTAR YEAR 2020.
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Besra TOKTAŞ

Social Sciences Institute

IRANIAN FOREIGN POLICY AND PRAGMATISM
IN THE RAFSANJANI ERA (1989-1997)
OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT THE
RIGHT TO HEALTH:
THE RIGHT TO THE HIGHEST ATTAINABLE
STANDARD OF HEALTH

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
&
Lect. Başak BALKIR GÜLEN

Kocaeli University

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Lect. Başak BALKIR GÜLEN

Kocaeli University

UNCERTAINTY OF THE DEFAULT WORKPLACE
CONCEPT IN FLEXIBLE WORKING

Mihriban CELİK

Zonguldak Bulent Ecevit
University

THE CONTRIBUTION OF TOLERANCE TO THE
CULTURE OF SOCIAL PEACE AND
RECONCILIATION

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZDEN

Bartin University

FUNCTIONALITY OF KNOWLEDGE IN TERMS OF
BELIEVING

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZDEN

Bartin University

THE CONCEPT AND FORMATION OF FAITH
ACCORDING TO THE QURAN

Res. Assist. Dr. Nilüfer ÖZTÜRK
KOCABIYIK

Harran University

ESTABLISHING MORAL ON LOVE: IBN
MISKAWAYH

Res. Assist. Dr. Arzu YILDIZ

Trabzon University

THE HINDU GOD SHIVA, VARIOUS
MANIFESTATIONS AND AVATARS ATTRIBUTED
TO HIM
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Sammina Mahmood
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Chaudhary Muhammad Ayyub
Saeed Ahmad
Mujahid Ali
Saqib Ayyub
Balasubramani G L
Rinky Rajput
Manish Gupta
Abhinav Grover
Ali Ikram
Dr. Farhan Saeed
Dr. Muhammad Afzaal
Dr. Shahid Bashir
Dr. Muhammad Aamir
Ahmet KONUK
Tuba UZUN
Saliha MUTLU
Nursel ÇÖL KESKİN
Nursel ÇÖL KESKİN
Ahmet KONUK
Tuba UZUN
Saliha MUTLU
Rifat KEPİLDEK
Rahim ADA
Assist. Prof. Sammina Mahmood
Zarnab Altaf
Nabiha Sohail
Iqra Shehzadi

Institute of Horticultural
Sciences
Water Management Research
Farm

HEAT STRESS ALLEVIATION IN MUSKMELON
(CUCUMIS MELO) BY FOLIAR APPLICATION OF
CHITOSAN AND SALICYLIC ACID

Jawaharlal Nehru University

STRUCTURE-BASED DRUG REPURPOSING TO
INHIBIT THE DNA GYRASE OF MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS

The University of Lahore
&
Government college University

NUTRITIONAL AND THERAPEUTICAL POTENTIAL
OF RYE: A COMPARATIVE OVERVIEW

Taşpınar Agriculture Trade and
Industry Limited Company
&
Selcuk University

DETERMINATION OF AGRONOMIC
CHARACTERISTICS IN SOYBEAN GENOTYPES

Selcuk University
&
Taşpınar Agriculture Trade and
Industry Limited Company

CORRELATION AND PATH ANALYSIS BETWEEN
SEED YIELD AND CERTAIN YIELD COMPONENTS
IN SOME HYBRID SUNFLOWER VARIETIES AND
GENOTYPES

University of Education

EFFECT OF SEASONAL VARIATIONS ON
EPIDEMIOLOGIC CYCLE OF GALL MITE
ATTACKING ALSTONIA SCHOLARIS R. BR.

Endalkachew Abebe Kebede
Silvia Vasileva
Orhan Dengiz
Bojin Bojinov

Agricultural University of Plovdiv
&
Ondokuz Mayis University

COMPARING REMOTE SENSING AND IN SITU
ANALYSES OF TEST WHEAT PLANTS AS MEANS
FOR OPTIMIZING DATA COLLECTION IN
PRECISION AGRICULTURE

Rabia Ghaffar
Sammina Mahmood
Samia Muhammad Arif
Aaiza Qamar

University of Education
&
Quaid-e-Azam University

MONITORING AIR POLLUTION BY A
COMPARISON OF ROADSIDE VEGETATION
FROM URBAN CITIES OF PAKISTAN

Deen Mohd. Bhat

Cluster University

INSECT PEST COMPLEX OF VEGETABLE PLANT,
BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA (KALE) IN
KASHMIR VALLEY, INDIA

Fatima Haji
Marjan Fadaie
Mojtaba Pour Rahimi
Saadi Biglari Gholdare
Seyed Pouya Hosseini

University of Tehran
&
Shahid Beheshti University
&
Isfahan University of Technology

Prof. Süreyya YİĞİT

New Vision University

LAND USE CHANGE DETECTION USING
SATELLITE DATA IN IRAN’S ANZALI WETLAND
USING GOOGLE EARTH ENGINE
MONGOLIA-CHINA-RUSSIA ECONOMIC
CORRIDOR: MONGOLIAN BENEFITS AS CHINA
LOOKS NORTH
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AUTHORS
Enikö VOLCEANOV
Alina MELINESCU
Adrian VOLCEANOV
Lavinia Gabriela POPESCU

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Metallurgical Research
Institute-ICEM SA
&
University POLITEHNICA

ELECTROLESS Ni-P -TiO2 NANOPARTICLES
COATINGS CHARACTERISTICS
ON THIN STEEL STREEPS

Promise Goodness Adeleye
Deborah Oluwatogbekele Odukoya
Gideon Oluwaseun Olayioye
Aderemi Timothy Adeleye

University of Ilorin
&
University of Lagos

Aderemi Timothy Adeleye
Ojo Segun Samson
Chuks K. Odoh
Oludare O. Osiboye

University of Ilorin
&
University of Lagos

Oludare O. Osiboye
Aderemi Timothy Adeleye
Oparaeke Magdalene Ifeoma
Odu Mojisola Afolakunle
Bello, O.H.N
Zaynab Aouzal
Mimouna Bouabdallaoui
Abdelqader El Guerraf
El Arbi Bazzaoui

University of Ilorin
&
University of Lagos

Mohammed First University

Ilham KARMAL
Jamila EL GAAYDA
Mohamed El HOUSSE
AND Ali DRIOUICHE

IBN ZOHR University

Saba Afzal
Nurhidayatullaili Muhd Julkapli

University of Malaya
&
Sardar Bahadur Khan
Women’s University

Tanveer Alam
Murtaza Gani

HNB Garhwal University
Srinagar

Rafindadi Ibrahim Saad

Federal College of Education

Raed H. Althomali

King Abdulaziz University

THE ESSENTIAL ROLES OF PRIMARY HEALTH
CARE TOWARDS ACHIEVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

UTILIZATION OF IONIC LIQUIDS FOR THE
TREATMENT OF WASTEWATER AND
PRODUCTION OF RENEWABLE FUELS-A REVIEW
PERCEPTION OF THE EFFECT OF MEDICAL
QUACKERY PREVALENCE ON HUMAN HEALTH
IN IJEBU-ODE LOCAL GOVERNMENT AREA OF
OGUN STATE, NIGERIA
IMPROVEMENT OF THE ANTICORROSION
RESISTANCE OF NICKEL BY POLYPYRROLE
COATING ELECTROSYNTHESIZED IN AQUEOUS
MEDIUM
PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF
DRINKING WATER PRODUCED BY A
DEMINERALIZATION PLANT
MAGNETIC NANO-PHOTOCATALYST FOR THE
REMEDIATION OF PERSISTENCE ORGANIC
POLLUTANTS
HPLC QUANTIFICATION OF THE CHEMICAL
CONSTITUENTS FROM INDIGENOUS FRUITS
AND VEGETABLES OF INDIAN HIMALAYAN
REGION
THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN
TERTIARY INSTITUTION CLASS: A
COMPARATIVE PILOT STUDY OF THE
STUDENTS’ PERCEPTIONS AND REAL USAGE
(CASE STUDY: FEDERAL COLLEGE OF
EDUCATION, ZARIA)
CATALYTIC REDUCTION PERFORMANCE OF
CARBOXYLATED ALGINIC ACID DERIVATIVES
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HEAD OF SESSION: Buket DOĞAN
AUTHORS

AFFILIATION

Hatice ŞAHİN AKDAŞ
Buket DOĞAN
Eyüp Emre ÜLKÜ

Marmara University

Büşra ÇOLAK
Prof. Dr. Alpaslan DUYSAK

Kutahya Dumlupinar
University

Bilal BABAYİĞİT
Halime TOK

Erciyes University

Erdem ŞAHİNKAYA
Mert GÖKSÜZOĞLU
Özgür DEMİRCAN

Ondokuz Mayis University

Rest. Assist. Senem CONGER
Rest. Assist. Busra CENİKLİOGLU
Prof. Dr. Ibrahim DEVELİ

Cappadocia University
&
Nuh Naci Yazgan University
&
Erciyes University

Cengiz ÇEÇEN
Prof. Dr. M. Salih MAMİŞ

Inonu University

Seher TÜRKER
Murat YÜCEL

Gazi University

TOPIC TITLE
EFFECTS OF WORKING IN DIFFERENT
LOCATIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT
PROJECTS
MOBILE APPLICATION DEVELOPED TO MAKE
THE LIVES OF HEARING-IMPAIRED INDIVIDUALS
EASIER: VIDEO CALL APP
EXAMINING THE TYPES OF NETWORKS
ATTACKS, THEIR IMPACT ON DIFFERENT
OPERATING SYSTEMS AND METHODS OF
PROTECTION
RESEARCH OF THE ADHESION PROPERTIES OF
ELASTOMERIC RUBBER TO GLASS
FIBER/CARBON FIBER REINFORCED EPOXY
RESIN COMPOSITE PLATES

PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT HIGH
LEVEL MODULATION TECHNIQUES FOR OFDMIM SYSTEM
INVESTIGATION OF DIFFERENT CONTACT
STRUCTURES DEVELOPED TO INCREASE THE
VACUUM CIRCUIT BREAKER SWITCHING
CAPACITY

ELECTRONIC VOTING APPLICATION WITH
BLOCK CHAIN TECHNOLOGY
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Selver GÜLER

SANKO University

THE EFFECT OF THE CLOWN ACTIVITY ON THE
EMOTIONS OF THE UNIVERSITY STUDENTS

Orhan KARABULUT
Assist. Prof. Dr. Selver GÜLER

Hasan Kalyoncu University
&
SANKO University

Damla ÖREN
Assist. Prof. Dr. Miray BUDAK
Prof. Dr. Lütfü HANOĞLU

Halime AVUNÇ
Asst. Prof. Miray BUDAK
Prof. Lütfü HANOLU

Tülay Ülkü SEVİM
Meltem VURAL

Serdal SABANCI

Öykü KOÇOĞLU
Emrah DURAL

Uğur TUTAR
Cem ÇELİK

Istanbul Medipol University

Istanbul Medipol University

University of Health Sciences

Munzur University

Sivas Cumhuriyet University

Sivas Cumhuriyet University

NON-PHARMACOLOGICAL PAIN RELIEF
METHODS BEFORE INVASIVE INTERVENTIONS
IN CHILDREN
THE EFFECT OF TDCS APPLIED ON LEFT
DORSOLATERAL PREFRONTAL CORTEX AND
RIGHT POSTERIOR PARIETAL CORTEX ON
COGNITIVE FUNCTIONS IN HEALTHY YOUNG
ADULTS
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TDCS
APPLIED TO THE LEFT POSTERIOR PARIETAL
CORTEX IN YOUNG ADULTS ON VISUALSPATIAL ATTENTION AND VISUAL BISECTION
WITH EEG OSCILLATIONS
EFFECTS OF PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING
AND DIAPHRAGMATIC BREATHING EXERCISE
VIA TELEREHABILITATION ON BODY POSTURE
AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
INVESTIGATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY
AND PERFORMANCE PROPERTIES OF
PINECONE SYRUP DURING OHMIC HEATING
PROCESS
EVALUATION OF IN VITRO CYTOTOXIC AND
GENOTOXIC EFFECTIVENESS OF FUMONISINS
IN ACUTE AND CHRONIC EXPOSURE SCENARIOS
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL AND
ANTIBIOFILM ACTIVITIES OF EXTRACTS
OBTAINED FROM LACTARIUS DELICIOSUS AND
LAETIPORUS SULPHUREUS MACROFUNGI
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

SUBIKSHA.V

KSR COLLEGE OF
ENGINEERING

EFFICIENT ADAPTABLE ANT COLONY
OPTIMIZATION ALGORITHM IN WSN FOR
NETWORK SECURITY

Res. Asst. Fatma RIDAOUI
Asst. Prof. Yakup GENC

Izmir Demokrasi University
&
Gebze Technical University

Selin Çiğsem ERCAN
Yakup GENÇ

Gebze Technical University

Nuzhat Ahmad Yatoo
I. Sathik Ali

B.S. Abdur Rahman Crescent
Institute of Science and
Technology

Nour El Houda Benharkat
Souad Bentaalla Kaced
Chergui Abdelmalek

National Polytechnic School
of Algiers

Furkan KARDAŞ
Mustafa Anıl REŞAT
Serdar ÖZYURT

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

Katherin AMELIA
Serdar ÖZYURT
Mustafa NAMDAR

Ankara Yıldırım Beyazit
University
&
Kütahya Dumlupınar
University

Szabolcs Hompoth
Máté Czagány
Prof. Dr. Peter Baumli

University of Miskolc

Abderrazek MESSAOUDI
Dr. László Péter KISS

University of Miskolc

Gharbi Amira

Laboratory of physics of
matter and radiation
“LPMR”, Faculty of
Technology

USING ADDITIONAL DATA ON DIFFERENT
NEURAL NETWORKS
DEEP FACTORIZATION FOR TEMPORAL RETAIL
DATA ANALYSIS
DIABETES PREDICTION USING SUPPORT
VECTOR MACHINE
DIGITAL TWINS AND ITS MANIFOLD
APPLICATIONS
PERFORMANCE OF NON-ORTHOGONAL
MULTIPLE ACCESS ZERO-FORCING V-BLAST
OVER NAKAGAMI FADING CHANNELS

PERFORMANCE OF MULTIUSER ZERO-FORCING
V-BLAST UNDER 1-BIT FEEDBACK FOR USER
SCHEDULING
ACTIVATED CARBON SUPERCAPACITOR
ELECTRODE DEVELOPMENT FROM REMAINS OF
BIO MATERIALS
BUCKLING ANALYSIS OF STRAIGHT BEAMS
WITH THREE SUPPORTS USING TWO
NUMERICAL METHODS
INFLUENCE OF WATTS BATH CONDITIONS ON
THE ELECTRODEPOSITION OF NICKEL ON
COPPER FOR CORROSION PROTECTION
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Govinda Prasad Dhungana
AUTHORS

AFFILIATION

Alexander Lagerev
Igor Lagerev

Academician I.G. Petrovskii
Bryansk State University

Basim A. Almayahi

University of Kufa

Assist. Prof. Govinda Prasad
Dhungana
Abderrahim Khtibari
Abderrazak En-Naji
Achraf Wahid
Abdelkrim Kartouni
Mohamed El Ghourba
Nassima RIOUCHI
Oussama RIOUCHI
Mohamed ABOU-SALAMA
Mohamed LOUTOU
Abderrahim El Moussaouy
M'Hammed Ziane

Muhammad Salman Kausar
Muhammad Waqas

Mr. Muhammad Nasir
Dr. Nurnadiah Zamri
Dr. Muhammad Waqas
Hanane Etabti
Asmae Fitri
Adil Touimi Benjelloun
Mohammed Benzakour
Mohammed Mcharfi
Djouambi Nahla
Pr.Mohamed Athmane
Dr Hammoudi abderezak
Haoues Sabrina
Kaddeche Mounia

Tribhuvan University

Hassan II University
&
,Moulay Ismail University

Mohamed 1st University

Mohammed First University
University Sultan Zainal
Abidin
&
National University of
Technology
University Sultan Zainal
Abidin
&
National University of
Technology
University Sidi Mohamed Ben
Abdellah

Guelma University

TOPIC TITLE
USING DIGITAL TWINS IN THE SIMULATION OF
MOBILE AERIAL ROPE SYSTEMS
MEASUREMENT OF RADON GAS IN BLOOD
SAMPLES
ODD HALF LOGISTIC CHEN DISTRIBUTION:
USED IN ANALYSIS OF AIR QUALITY DATA IN
KATHMANDU, NEPAL

IMPACT OF STRAIN RATE ON MECHANICAL
BEHAVIOR OF CPVC
ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF
TEXTURED MULLITE CERAMICS FROM
PHYLLOSILICATES

T-WEAKLY HOPFIAN MODULES

NEWTONIAN HEATING EFFECTS IN FLOW OF
HYDROMAGNETIC CASSON FLUID: EXACT
SOLUTIONS

A MODERN DIFFUSION ANALYSIS BASED ON
BUONGIORNO NANOFLUID
DFT AND TD-DFT STUDY OF THE OPTICAL AND
ELECTRONIC PROPERTIES OF
BENZOCARBAZOLE-BASED SMALL MOLECULES
FOR ORGANIC SOLAR CELLS

OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS
DURING MACHINING OF THE POLYMER (POM
C) USING THE MOGOA ALGORITHM
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HEAD OF SESSION: Izza HIMAWATI Muhlisin
AUTHORS
Malichatul IZZA
Izza HIMAWATI
Muhlisin
Khusnul Khotimah
Izza HIMAWATI
Mukhlisin
Fhatiyah NABILLA
Izza HIMAWATI
Mukhlisin
Warningsih
Izza HIMAWATI
Mukhlisin
Rizki Nazilatul AINIYAH
Izza HIMAWATI
Muhlisin
Eva MA’SUMATUL FITROH
Izza HIMAWATI
Muhlisin
Hamiy JAZULI
Izza HIMAWATI
Muhlisin
Astri NADITIA
Izza HIMAWATI
Muhlisin
Eka Amelia
Izza HIMAWATI
Aulia Kamilah MUNIFAH
Izza HIMAWATI
Muhlisin

AFFILIATION

TOPIC TITLE

IAIN Pekalongan

EMPOWERING WOMEN BASED ON GENDER
EQUALITY

IAIN Pekalongan

FEMINISM AND THE GENDER EQUALITY
MOVEMENT

IAIN Pekalongan

THE IMPORTANCE OF GENDER EQUALITY FOR
A COUNTRY

IAIN Pekalongan

VOICING WOMEN'S RIGHTS FROM AN ISLAMIC
PERSPECTIVE

IAIN Pekalongan

THE IMPORTANCE OF GENDER EQUALITY FOR
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A COUNTRY

IAIN Pekalongan

GENDER ROLE IN INDONESIA

IAIN Pekalongan

GENDER EQUALITY IN FAMILY

IAIN Pekalongan

GENDER: DIVISION OF SOCIAL FUNCTIONS IN
SOCIETY

IAIN Pekalongan

GENDER EQUALITY VS HUMAN RIGHTS IN
INDONESIA

IAIN Pekalongan

INSTALLING THE VALUE OF EQUALITY EARLY IN
CHILDREN
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HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHORS

AFFILIATION

Yasmina Reguig

University of Dr. Moulay
Tahar

Naresh Garg

IIT Kanpur

N.Sandeep

Central University of
Karnataka

Dr. Ajjaz Maqbool Dar

Govt. Holker science college
indore

Dr Muhammad Faisal

Sindh Madressatul Islam
University

Dr Muhammad Faisal

Sindh Madressatul Islam
University

N. Sunita

Gujarat University

Dr. Manuela NETTO
Prof. Dr. Carlos Nelson ELIAS
Dr. Guilherme Monteiro TORELLY

Military Engineering Institute

Assoc. Prof. Dr. Şener Şükrü YİĞİTLER

Bitlis Eren University

TOPIC TITLE
GAUSS CURVATURE FLOW ON RIEMANNIANN
SURFACES
COMPONENT-WISE EQUIVARIANT ESTIMATION
OF ORDER RESTRICTED LOCATION AND SCALE
PARAMETERS IN GENERAL BIVARIATE MODELS
HEAT TRANSFER IN HYDRODYNAMIC FLOW OF
WALTER’S-B NANOFLUID OVER A CONE
AN OPTIMAL ALGORITHM FOR THE SOLUTION
OF TRANSPORTATION PROBLEM
A PROOF BASED APPROACH FOR HUMAN
RIGHTS INFLUENCE ASSESMENT (HRIA) IN THE
IMPROVEMENT OF AI INFORMATION
ESCALATED FRAMEWORK
COMPUTERIZED REASONING EMPOWERED
WISE QUALITY ADMINISTRATION FRAMEWORK
FOR CUSTOMIZED LEARNING WAY
INVESTIGATING THE PERFORMANCE AND
DYNAMIC INTERLINKAGES BETWEEN
SUSTAINABILITY INDEX AND THE BENCHMARK
INDICES
THERMAL CHARACTERIZATION OF
PERIODONTAL DISEASES USING PORTABLE
INFRARED THERMOGRAPHIC CAMERA
THE PSYCHOLOGY OF SEXUALITY IN ÖZCAN
ERGÜDER'S STORIES
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CONTENT
AUTHORS

PRESENTATION TITLE

NO

Çiğdem ARSLAN
Zeynep ÖZAYDIN

A RESEARCH ON REASONING SELF-EFFICACY BELIEFS
OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’

1-2

Zeynep ÖZAYDIN
Çiğdem ARSLAN
Menekşe BULAT
Çiğdem ARSLAN
Melike ÇAKAN UZUNKAVAK
Gülnihal GÜL
Nur Didem TAŞKIRAN
Gülnihal GÜL

ANALYSIS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHER'S
STATE TO DETERMINATE MATHEMATICAL REASONING
INDICATORS OVER THE PROBLEMS
EXAMINATION OF MATHEMATICAL MODELING IN THE
CONTEXT OF MATHEMATICAL LITERACY ON SEVENTH
GRADE STUDENTS
PREPARED FOR USE WITHIN THE SCOPE OF
INSTRUMENT TRAINING TEACHER OPINIONS ON
DIGITAL BOOKS AND THEIR AVAILABILITY
THE CONTRIBUTION OF VISUAL AND AUDITORY
ASSISTED TEACHING TO THE SOUND AWARENESS OF
MUTATION PERIOD STUDENTS

3-10

11-12

13-24

25-39

Esra Merve ERDOĞAN
Faik GÖKALP

THE EFFECT OF 5E ENRICHED PROBLEM-BASED
LEARNING METHOD ON SECONDARY SCHOOL
STUDENTS' ATTITUDES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
ON GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE

40-45

Muhammed Said AZAKLI

TRENDS OF WRITING ANXIETY STUDIES IN TEACHING
TURKISH AS MOTHER TONGUE

46-47

Ayten BEYLEROVA

CONNOTATION OF WORDS DENOTING COLORS

48-49

Sevinc SEFEROVA

ON THE LITERARY LANGUAGE OF AZERBAIJAN AT THE
BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

50-51

Deniz ANGİNER
Anil DONMEZ
Nejat SEYHUN
Ray ZHANG

DETERMINANTS OF INSIDER TRADING PROFITS

52

Merve OĞUZHAN

EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA PERCEPTIONS OF
UNIVERSITY STUDENTS BY METAPHOR

53-54

Sevinç AKSAY ALBUZ
Filiz METE

EVALUATION OF GENERAL COMPETENCIES FOR THE
TEACHING PROFESSION IN THE SCOPE OF OECD
LEARNING COMPASS 2030

55-65

Ayşegül AYDIN
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THERMAL PROPERTIES OF PA11/PLA BLEND FILLED
WITH HYBRID NANOFILLERS

732-737

Omer ELKİRAN

CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS OF
TANACETUM PARTHENIUM (L.) SCH.BIP. (ASTERACEAE)
FROM TURKEY. A CHEMOTAXONOMIC APPROACH

738-742

Cansu TOPKAYA

A NEW HYDRAZONE-OXIME LIGAND AND METAL
COMPLEXES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND
DNA INTERACTION ACTIVITIES

743

Kathleen Cabanlit
Angel Mae Luga
Ralf Benjo Morilla
Cesar Demayo

SIX-DECADE PROFILE AND TREND ANALYSIS OF
DISEASE MORTALITY AMONG FEMALES IN THE
PHILIPPINES

744

Jamerah Sidic
Kathleen Cabanlit
Angel Mae Luga
Cesar Demayo

PROBIOTIC FUNCTIONALITY EVALUATION OF
COMMERCIAL MICROBIAL FOOD
SUPPLEMENTS IN ILIGAN CITY, LANAO DEL NORTE

745-746

ANTIOXIDANT ANALYSIS AND BIOCHEMICAL PROFILING
OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF Lambis lambis

747

SIX DECADES OF MORTALITY TRENDS FROM DISEASES
OF THE CIRCULATORY SYSTEM AMONG THE ELDERLY
IN THE PHILIPPINES

748

Natella Aliyeva
Samira Rustamova

EFFECT OF WATER SHORTAGE ON CATALASE ACTIVITY
IN SEEDLINGS OF DIFFERENT WHEAT GENOTYPES

749

Roheela Yasmeen
Mubashar Ahmad, A
isha Waheed Qurashi

ASSESSMENT OF CORTISOL LEVELS IN CAPTIVE
BLACKBUCKS (Antilope cervicapra)

750

Mehzabin Rehman
Bhaben Tanti

EVALUATION OF BORO RICE CULTIVARS OF ASSAM,
INDIA FOR THEIR COLD AND HEAT STRESS
TOLERABILITY BASED ON VARIOUS MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS

751

Widya Pintaka Bayu Putra

GENETIC DIVERSITY OF CYTOCHROME-B (CYT-B) GENE
OF ORANGE-FOOTED SCRUBFOWL (Megapodius
reinwardt): A META-ANALYSIS STUDY

752-756

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

MERZOUKI Mohammed
CHALLIOUI Allal
BOUAMMALI Boufelja

KABERI PRAMANIK

IN SILICO ASSESSMENT OF VARIOUS ANTIVIRAL
COMPOUNDS AGAINST THE SPIKE PROTEIN OF THE
SARS-CoV-2 DELTA VARIANT (B.1.617.2)

INTRODUCTION TO FOOD MICROBIOLOGY
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757

758

Omar Mardenli
Mahdi Saleh Mohammad Al-Kerwi
Ali Abd Al-Jabbar Ibrahim
Tariq Salah Fathi Almrsomi
Ammar Hussein Areaaer

ROLE OF GENETIC MICROSATELLITE MARKERS IN THE
GENETIC DIVERSITY OF RUMINANTS

759

P.K.S.C. Jayasinghe

AI MODEL TO PREDICT RAINFED PADDY CULTIVATION
IN SRI LANKA

760

Stanislava Stateva

POSSIBILITY FOR IN VITRO STORAGE OF THE MEDICAL
SPECIES ASCLEPIAS TUBEROSA L.

761

Muhammad Abu Bakr Shabbir
Adeel Sattar

CRISPR-CAS SYSTEM: AN ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM’S
ASSOCIATION WITH ANTIBIOTIC RESISTANCE IN
SALMONELLA ENTERICA SEROVAR ENTERITIDIS

762

Adeel Sattar
Mahnoor Hashim
Muhammad Ovais Omer
Imran Altaf
Sammina Mahmood

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AZITHROMYCIN AGAINST
ESCHERICHIA COLI AND STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE ALONE AND IN COMBINATION WITH
DICLOFENAC SODIUM AND NIGELLA SATIVA SEEDS
EXTRACT

763

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF Eimeria crandallis ISOLATED
FROM DEER (Cervidae) IN DIFFERENT CAPTIVE
REGIONS OF LAHORE, PAKISTAN

764

ANTIDIABETIC ACTIVITY OF ROHIFOLIN IN
STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS

765

Filiz KUTLUYER KOCABAŞ
Mehmet KOCABAŞ
Ayşe AKÇA

MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH TO THE
BIOMETRIC PARAMETERS OF Unio pictorum (Linnaeus,
1758) IN DEMIRKOPRU DAM LAKE, TURKEY

766

Ayşe AKÇA
Süleyman ATIL

DISPLACEMENT BEHAVIOR, GROOMING IN WILD
ANIMALS AND HUMAN-WILDLIFE INTERACTIONS

767

Musa Mursaguliyev

THE ANCIENT SETTLEMENT OF KESHIKCHIDAGH –
“SAGGIZLI” ESKİ KEŞİKÇİDAĞ YERLEŞİMİ – “SAĞGIZLI”

768-770

Mohammed Abdulwahhab Ahmed
AHMED
Nayef JOMAA

A GENRE ANALYSIS OF ABSTRACTS IN THE ACADEMIC
WRITING OF HARD AND SOFT DOMAINS: ESP AND
FUNCTIONAL GRAMMAR APPROACHES

771

Imam Ahmad TURMUZY
NAHDHIYAH
AHMAD

NAME RELATION TOWARD AFRICAN-AMERICAN
IDENTITY IN RALPH ELLISON’S INVISIBLE MAN

772

Mian Abdul Hafeez
Kiran Khalid
Kamran Ashraf
Muntazir Mehdi
Adeel Sattar
Faiza Aslam
Maryam Ehsan
Wafa Majeed
Bilal Aslam
Ambreen Mehmood Awan
Ifrah Abbas
Muhammad Saad Tariq
Hafiza Arooj kanwal
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LOSS OF IDENTITY AND JOURNEY TO THE SELF IN
ZULFU LIVANELI’S NOVEL CALLED HUZURSUZLUK

773-779

THE ADOPTION OF INTERTEXTUALITY IN GASKELL’S
WIVES AND DAUGHTERS AND HARDY’S JUDE THE
OBSCURE

780-785

Eyyubova Zohra Kamil

G. MELVILLE: ROMANTIC IRONY AND THE PROBLEM OF
PERSONALITY. BASED ON THE NOVEL “PIERRE”

786

PG. Kuash Raida
Bolatova G.Zh.

THE CHANGES OF FEMALE IMAGES AND SOCIAL
STATUS IN LITERARY WORKS

787

Fathatul Fallah
Shinta Nurani, M. A

COUNTER-RADICALIZATION AND REINTERPRETATION
OF CONTEMPORARY INDONESIAN JIHAD IN GUS
BAHA’S VIEW

788

M. Khoirul Fikri
Rizky Andrean

INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS
IN AL-GHAZALI’S ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

789

M. Fathrezza Imani
Edi Chumaidi
Hendri Hermawan Adi Nugraha

HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA:
GOVERNMENT SUPPORT

790

Muflikhatul Janah
Diah Fany Amalia
Shinta Nurani

DIET CONCEPT IN THE QUR’ANIC PERSPECTIVE

791

Ljubiša Zlatanović

UNDERSTANDING THE CHILDREN'S ART EXPRESSION:
THE CONTRIBUTION OF CLAIRE GOLOMB'S APPROACH

792

Subhashish Dey

THE HOPCALITE CATALYST IN A CATALYTIC CONVERTER
FOR COLD-START EMISSION CONTROL

793

Mohamed MILOUDI
Houcine MILOUDI
Mohamed MANKOUR
Abdelkader GOURBI

PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN TECHNIQUES FOR
EMC COMPLIANCE

794

Azura Che Soh
Nur Aina Mohammad Abdul Aziz
Ribhan ZafJulia Abdul Karim

SYSTEM IDENTIFICATION OF AN INTERACTING SERIES
PROCESS PLANT FOR COOLING SYSTEM OF REACTOR
TRIGA PUSPATI (RTP)

795

Melih KOÇYİĞİT
H. Erdem ÇAMURLU

COMPARISON OF MICROSTRUCTURE AND
MICROHARDNESS OF BORIDE AND CARBIDE
REINFORCED IRON MATRIX COMPOSITES

796-802

Arzu ÖZYÖN

Fatima Zohra BOUCHACHIA
Arzu ÖZYÖN

RAID FEKHREDDINE MEKNASSI
JÓZSEF GÁBOR BÉRES
LUKÁCS ZSOLT
Ahlem CHEBEL
Abdelouahab BENRETEM

STRAIN PREDICTION IN PLANE TENSILE TEST

803-809

CONTROL OF A DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR
INTEGRATED TO A WIND TURBINE
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810

Liamani Samira
Sahli Abderrahmen
Pedro J.P.D. Pereira
Raul D.S.G. Campilho
João P.G.T. Pereira
Luís C.F. Moreira
Isidro J. Sánchez-Arce
Pedro M.D. Carvalho
Raul D.S.G. Campilho
Isidro J. Sánchez-Arce
Ricardo J.B. Rocha
Alice R.F. Soares
Luís A.R. Gomes,
Raul D.S.G. Campilho,
Isidro J. Sánchez-Arce,
Raul D.F. Moreira
Alice R.F. Soares,
Raul D.S.G. Campilho
Filipe J.P. Chaves,
Isidro J. Sánchez-Arce,
Pedro M.D. Carvalho

STUDY OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF ELBOWS
UNDER INTERNAL PRESSURE

811

DEVELOPMENT OF GRIPPER APPLICATION IN SOFT
ROBOTICS

812

APPLICATION OF THE BI-ADHESIVE TECHNIQUE FOR
PEEL-DOMINANT ADHESIVE JOINTS

813

INTEGRATED COHESIVE ZONE ANALYSIS IMPACT
SIMULATION OF BONDED DOUBLE-LAP JOINTS

814

MECHANICAL DESIGN AND FINITE ELEMENT
VALIDATION OF MIXED-MODE TESTING DEVICE FOR
STRUCTURAL ADHESIVES

815

Nataliia VOLKOVA
Svitlana KOZHUSHKO

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION
IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND POLITICAL
TURBULENCE AND UNREST

816

Joseph U. Almazan

AN INTEGRATIVE REVIEW ON NEGATIVE EMOTIONS
OF OLDER ADULTS IN LATER LIFE

817

Uzma Nadeem,
Mahnoor,
Rasil Mumtaz
Shahnila Tariq

SANCTIMONIOUSNESS, HUMILITY AND CYNICISM IN
MIDDLE AND OLDER ADULTS

818

Rupal Devi

SEX TRAFFICKING

819

Elif Pınar BALBAL

ARE WE CONCIOUS WHEN WE OBEY?

820-823

Vorya Shabrandi

REFLECTING THE OF EXPLANATION AND
UNDERSTANDING AND INTERPRETATION THE LINK
BETWEEN THE PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS OF
DASEIN "BEING WEIGHT" MARTIN HEIDEGGER IS A
DIFFERENT STEP THAN "METHODOLOGICAL
HERMENEUTICS"

824-825

Vorya Shabrandi

EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT OF
RELIGIOUS GOVERNMENT IN THE DISCOURSE OF THE
REVOLUTION IN IRANIAN SOCIETY, EMPHASIZING THE
THOUGHT AND OPINIONS OF IMAM KHOMEINI FROM
THE BEGINNING TO THE END OF INTELLECTUAL LIFE

826-827

Sidra Mohiuddin Soofi
Afshan Siddiq

A COMPREHENSIVE REVIEW ON PHARMACOLOGICAL
EFFECTS OF SHILAJIT

828
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Muhammad Irfan
Muhammad Irfan

IMPROVED BIOAVAILABILITY OF EBASTINE THROUGH
DEVELOPMENT OF TRANSFERSOMAL ORAL FILMS

829

Sonali Ramrao Gawali
Jitendra Y. Nehete

PRELIMINARY SCREENING FOR ANTIINFLAMMATORY
ACTIVITY OF Clematis hedysarifolia DC PLANT
EXTRACTS

830

Minaibim Ellerton ABBEY
Dabebara Minaibim ABBEY

THE USE OF GEOELECTRICAL TECHNIQUES TO
DETERMINE THE POTENTIAL OF GROUNDWATER IN
OGU-BOLO COMMUNITY

831

A.M. Prasanna Kumar
Vijaya S.M

DETERRENCE OF PIRACY EMPLOYING IR TRANSMITTER
FOR STEGANOGRAPHY SYSTEM

832

Bharath Goudar

INFLUENCE OF ACTIVATION ENERGY ON TRIPLE
DIFFUSIVE ENTROPY OPTIMIZED TIME-DEPENDENT
QUADRATIC MIXED CONVECTIVE MAGNETIZED FLOW

833

Sunil Benawadi

THE QUADRATIC CONVECTIVE FLOW OF WILLIAMSON
NANOFLUID WITH MULTIPLE DIFFUSIONS

834

Hayat ELKHATAT
Derrhi mostafa
Said DLIMI

ANALYTICAL STUDY OF CURRENTS FROM FLUXES OF
THE SHUNT TRANSFORMER USED IN MAGNETRON
POWER SUPPLY FOR GENERATORS INDUSTRIAL
MICROWAVES

835

Said DLIM
Lhoussine LIMOUNY
Hayat ELKHATAT

SIMULATION AND OPTIMIZATION OF A SOLAR
PUMPING SYSTEM FOR AGRICULTURAL IRRIGATION

836

G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

IMPACT OF THERMAL RADIATION ON AN UNSTEADY
CASSON NANOFLUID FLOW OVER A STRETCHING
SURFACE

837

G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

SIMILARITY SOLUTION OF 3D CASSON NANOFLID
FLOWS OVER A STRETCHING SHEET WITH CONVECTIVE
BOUNDARY CONDITIONS

838

Yahaya Shagaiya Daniel

EFFECT OF PRANDTL NUMBER ON EMHD NANOFLUİD
FLOW TOWARD A VERTICAL SHEET

839-847

Dr. Preeti Singh Bahadur

LASER APPLICATION AND GLOBAL MARKET
TECHNLOGY BY 2028

848

Yasmina Kellouche

“CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG
CONCRETE USING AN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE APPLICATION”

849
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Hafiza Mahnoor Asim
Ayesha Mehmood Malik
Memoona Rashid

ANALYTICAL STUDY TOWARDS A THERMAL APPROACH
OF PHASE-CHANGE MATERIAL IN DRY & SEMI-ARID
CLIMATE

850

Memoona Rashid
Ayesha Mehmood Malik
Assist. Prof. Qudsia Asif

VERTICAL FINS AS A SHADING APPROACH IN
COMMERCIAL BUILDINGS IN LAHORE: A
PERFORMANCE REVIEW; EMPHASIS ON THE OPTIMAL
VERTICAL FIN DEPTH

851

Ounis Hadj Mohamed
Ounis Abelhafid

A RELIABILITY OF COMBINED PASSIVE LRB-FPS SYSTEM
IN MITIGATING THE DYNAMIC RESPONSE OF A LOWRISE BUILDING

852

Anshita Srivastava
Ashutosh Tiwari
Avadh Bihari Narayan
Onkar Dikshit

INSAR PHASE UNWRAPPING USING GRAPH NEURAL
NETWORKS

853

H. SOUMADRASS
Z. BEIDOURI
Kh. ZARBANE

THE PATHOLOGY OF HERITAGE BUILDINGS: A CASE
STUDY OF DERB SULTAN IN CASABLANCA, MOROCCO

854

Yasmina Kellouche

CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG
CONCRETE USING AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
APPLICATION

855

Abdullah Sani S.F.,
Wan Badaruzzaman W.H.

MECHANICAL PROPERTIES AND WATER ABSORPTION
OF COMPOSITE HYBRID GLASS FIBRE REINFORCED
POLYMER (GFRP) AND KENAF FIBRE WITH CALCIUM
CARBONATE FILLER

856-864

MECHANICAL PROPERTIES AND WATER ABSORPTION
OF COMPOSITE HYBRID GLASS FIBRE REINFORCED
POLYMER (GFRP) STRENGTHEN WITH COCONUT FIBRE
AND FLY ASH FILLER

865-872

Zühal YURTSIZOĞLU
Kerim Ali AKGÜL

THE PERCEPTION OF CRYPTOCURRENCY AND THE
STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES
AWARENESS LEVEL

873-874

Emsal Çağla AVCU
Zühal YURTSIZOĞLU
Kerim Ali AKGÜL

PASSION LEVELS OF ATHLETES PARTICIPATING IN
INTER-UNIVERSITY BADMINTON COMPETITIONS

875-876

Bayram POLAT
Cengiz AKARÇEŞME

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINING-MATCH LOAD
AND SPORTS INJURY IN ELITE ATHLETES: A SYSTEMATIC
INVESTIGATION

877-878

Gürsoy OLCA
F. Pervin BİLİR

EXAMINATION OF COMMUNICATION SKILLS OF
STUDENTS FACULTY OF SPORTS SCIENCES

879-887

Azham M.A.A,
Wan Badaruzzaman W.H.
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Metin YÜCEANT

INDIVIDUAL OPTIMAL ANXIETY RANGE IN ATHLETES
BEFORE COMPETITION

888-889

Giovanni Esposito

EVALUATING PASSING ABILITY IN YOUTH FOOTBALL

890-891

Sara Aliberti

RELATIONSHIP BETWEEN INJURIES AND PERCEPTIONS
IN DANCESPORT ATHLETES

892

Mladen MARINOVIĆ

MOTIVATION AND PERSONALITY TRAITS OF
VOLLEYBALL FEMALE PLAYERS

893

Vuqar Nazarov Mehralı oğlu
Hacıyev Camal Celil oğlu
Vasif Ahadov Balakişi oğlu

CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SECTOR IN
AZERBAIJAN

894-895

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR QUALITY OF LABOR
IN THE CONTEXT OF THE COVID 19 EPIDEMIC

896-902

IMMIGRATION POLICIES OF GERMANY AND FRANCE

903-916

Salih BATAL
Büşra KOÇ

THE EFFECTS OF AHMED RIZA AND PRINCE
SABAHATTIN ON LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE
STRUCTURE OF TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION

917-933

Hasan UZUN

ALGORITHMIC THINKING FOR OUR FUTURE

934-936

A. Pınar ÇITAK KOYGUN

AN ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION THROUGH
CONSUMER BEHAVIORS AND CONSUMPTION HABITS
IN THE CONTEXT OF THE INCREASE IN E-COMMERCE IN
THE COVID-19 PROCESS

937-938

Arzu KALAFAT ÇAT
Mevlüt Can KOÇAK

UNIVERSITY STUDENTS' TRUST IN MEDIA

939-947

Cansel Poyraz AKYOL

DISCUSSION PROGRAMS ON NEWS CHANNELS FROM
THE PERSPECTIVE OF WOMEN’S REPRESENTATION

948-949

Pınar DEMİR
Gökhan EKİNCİOĞLU
Zeynel BAŞIBÜYÜK

INVESTIGATION USAGE OF GRANITE QUARRY’S
WASTES AS INDUSTRIAL RAW MATERIAL

950-958

Ahmet APAYDIN

CONDITIONS CHANGED IN DERELİ (GİRESUN) AFTER
THE FLOOD IN 2020: CAN “THE NEW DERELİ PROJECT”
PROTECT THE DISTRICT AGAINST FLOOD?

959-970

Shirin Alpenahova
Nigar Amanova

Nurdan ÖZPINAR
Mesut ŞÖHRET

Ahmet APAYDIN

UNDERGROUND DAMS AGAINST DROUGHT: AN
EVALUATION ON THE BASIS OF THE “UNDERGROUND
DAMS ACTION PLAN”

971-977
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Aydın ÖZCAN
Serkan TÜYLÜ
Hasan EKER
Deniz ADIGÜZEL
Berkay EMÜL
Hasan EKER
Serkan TÜYLÜ
Deniz ADIGÜZEL

THE INVESTIGATION OF LEAD- ZINC TAILINGS IN USE
OF CONCRETE

978-986

THE INVESTIGATION OF FINE MARBLE TAILINGS IN USE
OF CONCRETE

987-995

Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN
Yeşim AYDIN DURSUN
İbrahim HALİL GEÇİBESLER
Ramazan SOLMAZ

THE USE OF OF PERSEA AMERICAN (AVOCADO) PEEL
AS A CORROSION INHIBITOR IN AN ACIDIC
ENVIRONMENT

996-1002

Yeşim AYDIN DURSUN
Ece ALTUNBAŞ ŞAHIN
İbrahim Halil GEÇIBESLER
Ramazan SOLMAZ

INVESTIGATION OF THE INHIBTOR EFFECT OF
AVOCADO (PERSEA AMERICANA) SEED ON CORROSION
OF COPPER IN ACIDIC ENVIRONMENT

1003-1004

İrem AKBULUT
Elif GÜRBÜZ
Ahsen Rayman ERGÜN
Yeliz TEKGÜL
Taner BAYSAL

INVESTIGATION OF SOME QUALITY CHARACTERISTICS
OF GILABURU PASTRIES PRODUCED WITH DIFFERENT
PRODUCTION TECHNIQUES AND ADDITION DIFFERENT
SWEETENERS

1005-1006

Gökhan ÖZKAYA

TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS
COMPARISON IN EUROPE AND EUROASIA: A MULTICRITERIA DECISION MAKING APPROACH

1007-1008

Eranga, Ishara
Siriwardhane, Dinesha
Hettiarachchi, Asel

DETERMINANTS OF NON-PERFORMING LOANS IN
SMES: CASE OF A DEVELOPING COUNTRY

1009

Danae Duana Avila
Tirso Javier Hernández Gracia

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AN ALTERNATIVE OF
COMPETITIVENESS AT THE REGIONAL LEVEL IN MEXICO

1010

Carole Serhan
Roger Abdo
Dia Iskandar
Michel Gharib

THE EFFECT OF EMOTION, PSYCHOLOGICAL SAFETY
AND ORGANISATION SUPPORT ON WORKPLACE
PRACTICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC –
EVIDENCE FROM LEBANON

1011

Radmila Janičić

EXPERIENCE MARKETING IN TOURISM

1012

Zeeshan Asim
Ibrahim Rashid Al Shamsi
Alaeldeen Aladresi
Wafa Alalyani
Carla Henriques
Clara Viseu
António Trigo
Maria Gouveia
Ana Amaro
Carla Henriques
Clara Viseu
António Trigo
Maria Gouveia
Ana Amaro

INVESTIGATION THE ROLE OF FULFILMENT CENTERS
AND DISTRIBUTION NETWORKS FOR ECOMMERCE
BUSINESS FOR COUNTRIES WITH LOW INCOME
SETTING: A CASE OF PAKISTAN

1013-1032

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF ERDF FUNDS
DEVOTED TO RESEARCH AND INNOVATION IN SMES

1033-1034

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF ERDF FUNDS
DEDICATED TO A LOW CARBON-ECONOMY IN SMES

1035-1036
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Moruff Adeyemi Salawu

INCLUSIVITY OF SKILL DEVELOPMENT IN BUSINESS
EDUCATION AS A MEANS FOR IMPROVING YOUTH
EMPOWERMENT IN NIGERIA

1037

Arega Enbiale Setegn
Girma Moges Admassie
Aklilu Berhanie Desta
Gurudutta P. Japee

THE EFFECT OF LOGISTICS PRACTICES ON THE
MARKETING PERFORMANCE OF BUSINESS
ENTERPRISES EVIDENCE FROM HIGHER TAX PAYERS;
THE CASE OF DESSIE, KOMBOLCHA, AND KEMISSIE
TOWNS OF ETHIOPIA

1038

Arega Enbiale Setegn
Tesfaye Shiferaw Ali
Gurudutta P. Japee

THE EFFECT OF INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION ON THE PERFORMANCE OF
TOURISM MARKETING: IN THE CASE OF SOUTH WOLLO
ZONE AND DESSIE CITY ADMINISTRATION OF ETHIOPIA

1039

Tamar Barbakadze

IMPACT OF ELECTRIC AND HYBRID POWERED VEHICLES
ON ENVIRONMENTAL ECOLOGY AND ECONOMIC
EFFICIENCY

1040-1043

Mandana Gharehdaghi
Dirk-Jan F. Kamann
Zoltáns Kovác

TOWARDS EFFECTIVE BLOCKCHAIN USE: A
BEHAVIORISTIC RESEARCH AGENDA

1044

Mustafa Mohammad Alalawneh

JORDAN'S ECONOMIC POLICY AND INVESTMENT
CLIMATE: NEXUS OF FDI INFLOWS AND FISCAL AND
MONETARY POLICY

10145

Cornelia Ameyo Nyadroh

LOOKING FOR THE GOLD BENEATH THE MUD: WOMEN
AND SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT IN THE POLITICAL
FIELD.

1046

SAMUEL AKPADIAGHA ETUK
DANIEL ETIM THOMAS

EXECUTIVE ORDERS IN NIGERIA AS TOOLS OF
GOVERNANCE: PROSPECTS AND CHALLENGES.

1047

Deepthi Sara Anil

DO EDUCATED POLITICIANS ENSURE BETTER HEALTH?
EVIDENCE FROM INDIA

1018

Utku ALTUNÖZ

ARE MONETARY POLICY OR FISCAL POLICY MORE
EFFECTIVE? EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY
ECONOMY

1049-1072

Yusuf DÜNDAR
Serap SERİN KARACAER

DETERMINING THE LEVEL OF SUPPORT FOR THE
TOURISM DEVELOPMENT OF THE LOCALS IN
DESTINATIONS THAT ARE IN THE PLANNING STAGE:
THE CASE OF AKSARAY

1073-1074

Perihan Hazel Kaya
Salahudin Mohamed Abdulkadir

DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION OF ISLAMIC
BANKING AND FINANCE IN SOMALIA

1075-1084
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Zeynep KARAÇOR
Bahadır YÖRÜK

THE CONCEPT OF CLUSTERING IN REGIONAL
DEVELOPMENT, THE PORTER DIAMOND MODEL: THE
EXAMPLE OF THE SHOTGUNS INDUSTRY OF KONYA
PROVINCE BEYŞEHİR DISTRICT

1085-1096

Emine Elif NEBATİ

EVALUATION OF EFFECTIVE FACTORS IN COMPETITIVE
STRATEGIES OF BUSINESSES WITH FUZZY AHP-MABAC
METHODS: A RESEARCH IN THE ELECTRONICS
INDUSTRY

1097-1098

M. A. İbrahim SARIAY

FINANCIAL SUSTAINABILITY IN BUSINESSES

1099-1116

Yasemin TELLİ ÜÇLER

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH
AND EMPLOYMENT: THE EXAMPLE OF TURKEY 20102022

1117-1118

Mustafa BAYRAM
Durdu Mehmet BİÇKES

THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON CAREER
VALUES: A STUDY FOR GENERATION Z

1119-1120

Fatma Nur YORGANCILAR ATATOPRAK
Fatih ATALAY

A STUDY ON ECONOMIC POLICIES OF REPUBLIC
PERIOD

1121-1131

Fatma Nur YORGANCILAR ATATOPRAK
Serkan ALABAY

THE IMPORTANCE OF INDEPENDENCE OF CENTRAL
BANK: CENTRAL BANK OF TURKISH REPUBLIC

1132-1145

İsmail ÜNSAL

COMPARISON OF LINEAR AND NONLINEAR
PERFORMANCE ANALYSIS ON DIFFERENT STRUCTURAL
SYSTEM TYPES

1146-1147

Oumaima Halimi
Hassan Chaair
Laila Idrissi

OIL MILL WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES:
A REVIEW

1148

Djelloul Mokadem
Nedjai Sofiane

COMPARATIVE STUDY BETWEEN CNN,
EIGENFACE AND LBPH TECHNIQUES
FOR FACE RECOGNITION

1149

Chems Eddine BOUKHEDIMI

THE EVALUATION OF THE RENEWABLE ENERGIES
PROGRAM IN ALGERIA

1150

Yassine RHARRABI
Hicham BOUALI

PERFORMANCE OF A PHOTOVOLTAIC-THERMAL
TECHNOLOGY (PVT) FOR APPLICATIONS WITH LOW
ELECTRICAL REQUIREMENTS: NUMERICAL MODELING

1151

Ghanshyam Barman

SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR GREEN ENERGY

1152
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Anuar Omarov
&
Korganbay Sholanov

DESCRIPTION OF THE STRUCTURE AND TECHNOLOGY
OF WIND ENERGY CONVERSION BY AN UMBRELLA SAIL
POWER PLANT

1153

Moses Adeolu AGOI
Solomon Abraham UKPANAH

EDGE COMPUTING: The Distributive Data Management
Solution

1154-1158

Ebole Alpha Friday
Shomope Adewale Abduirasaq.
Amusu Mary

INERNET OF EVERYTHING: A SOLUTION TO MOBILE
BANKING USING VOICE RECOGNITION

1159-1165

S. Bhuvaneswari
S. Naveenasree
J. Sangeetha Lakshmi
N.K. Udaya Prakash

INDOOR MYCOFLORA OF EXPRESS TRAINS IN INDIA

1166

Solmaz ŞAHİN
Yeliz KAYA
Güler BALCI ALPARSLAN

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(CAM) APPLICATIONS FOR NUTRITION IN
MANAGEMENT OF MENOPAUSAL SYMPTOMS

1167-1176

Mustafa BALEVİ

THE EFFECT OF CENTELLA ASIATICA CREAM ON SCAR
TENDERNESS IN PATIENTS WHO UNDERWENT OPEN
CARPAL TUNNEL RELEASE SURGERY

1177-1178

Mustafa BALEVİ

COMPARATIVE EVALUATION OF PERCUTANEOUS
CONTROLLED RETROGASSERIAN GLYCEROL RHIZOLYSIS
AND RADIOFREQUENCY THERMOCOAGULATION
ABLATION TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT OF
FIRST DIVISION IDIOPATHIC TRIGEMINAL
NEURALGIA

1179-1180

Pınar ALTIN ÇELİK
Ahmet EKEN
Muazzez Derya-ANDEDEN
Ramazan ÜZEN
Hamiyet Dönmez-ALTUNTAŞ

MOLECULAR INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
GRAMICIDIN A BIOSURFACTANT ON INFLAMMATION
IN MCF-7 BREAST CANCER CELL LINE

1181-1182

Rezzan Berna TEMOÇİN

STOMACH CANCER AND HYPEREMESIS GRAVIDARUM
IN PREGNANCY

1183-1184

CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF
PACLITAXEL AND GLUTATHIONE COMBINATION ON
BREAST CANCER CELL LINE

1185-1186

INFLUENCE OF DONOR TO RECIPIENT GENDER
MATCHING ON THE KIDNEY TRANSPLANT GRAFT
SURVIVAL

1187-1188

OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ADHESIVE
INTESTINAL OBSTRUCTION

1189-1190

Gamze Sevri EKREN AŞICI
İrem BAYAR
Adem Yavaş
Pınar Alkım ULUTAŞ
Ayşegül BİLDİK
Shalala Ismayilova
Aytan Mammadzada
Vafa Mammadova
Azada Rahimova
Konul Mammadyarova
Samira Muradova
P.H.Necefguliyeva
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Mert TURFANDA
Nuran AY
Burak DEMIR

INVESTIGATION OF SLAG COMPOSITION EFFECT ON
PRIMARY MELTING IN INDUCTION FURNACE

1191-1192

Emrecan ZORBA
Nuran AY

INVESTIGATION SPONGE IRON (DRI) USAGE IN
MELTSHOP PLANTS EQUIPPED WITH INDUCTION
FURNACE

1193-1194

Nurullah ARSLANOĞLU

EVALUATION OF AVAILABILITY OF GLOBAL SOLAR
RADIATION FORECAST MODELS FOR ANKARA

1195-1199

Yeliz KARADENİZ ÇETİN
Mine DEMİRSOY

DESIGN OF EXPERIMENTAL SETUP TO DETERMINE
PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF SPACER FABRICS
VEHICLE COVERS

1200-1206

Mustafa ARMAĞAN

SCRUTINISING OF STACKED FORM CUTTING OF
MATERIALS BY ABRASIVE WATER JET MACHINING
METHOD

1207-1208

Erkan KULOĞLU
Levent URTEKİN

INVESTIGATION OF THE WORKABILITY OF HIGH
CHROME WHITE CAST IRON BY WIRE EROSION

1209-1210

Ali İrşad MOĞUL
Levent AYDIN
Elif GÜLTÜRK

A NOVEL OPTIMIZATION APPROACH TO ESTIMATING
ENERGY CONSUMPTION IN MACHINING

1211-1212

İzlem BAKAR ÖZÇIÇEK
Levent AYDIN

NEURO-REGRESSION ANALYSIS BASED MODELLING OF
PULSED METAL INERT GAS WELDING PROCESS
PARAMETERS INCLUDING OPTIMIZATION

1213

Samarjit ROY
&
Debashis DE

OBJECT ORIENTED MUSIC ANALYTICS: AN UMLINSPIRED ABSTRACTION SCHEMA TOWARDS
EXPLAINABLE MUSIC RECONSTRUCTION AND
RECOMMENDATION

1214-1215

Morakeng Edward Kenneth Lebaka

EXPRESSIONS OF ADEPT ART IN THE IMPRECATORY
PSALM-LIKE SONGS: THE CASE OF BAPEDI MUSICAL
HERITAGE

1216

Jacqueen Joyce Joseph
Jesira Jean Jenius
Delvera Debbie
Helsianey Phillip

HENNA HANDPRINT: TRAINING COSMETOLOGY
STUDENTS TO MASTER THE BASICS OF HENNA
PAINTING

1217

Irina-Ana DROBOT

URBAN VS RURAL CULTURES: ARE THEY CHANGING?

1218-1225

Cristina Botîlcă

INTRODUCTION TO AMERICAN NEW JOURNALISM.
ETHNOGRAPHIC REALISM AND CULTURAL
PHENOMENOLOGY

1226

Akbar Valadbigi

IMPORTANCE AND IMPLICATION OF TEACHERS'
RESILIENCE TRAINING
THE NECESSITY OF INVESTIGATING RESILIENCE FOR
SCHOOLS AND TEACHERS
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1227

Akbar Valadbigi

CAPITAL-ORIENTED TODAY'S SCHOOLS
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF STRENGTHENING
SOCIAL CAPITAL IN SCHOOLS

1228

Firuzə Məmmədova

MESOPOTAMIAN ART - IN KESHIKCHIDAGH

1229-1231

Emel HAKKANI
Suna ÇETİN

USING ABSTRACT AND INTERACTIVE ART TOGETHER IN
ART MUSEUMS

1232-1233

Seda SAĞ
Suna ÇETİN

MODERN INTERIOR PANEL DESIGN APPLICATIONS OF
ANDALUSIAN ARCHITECTURAL WORKS

1234-1235

İbrahim UÇARKAYA
Hüseyin MERTOL
Nisa Gökden KAYA

ANALYSIS OF THE FILM "ŞALVAR DAVASI" IN TERMS OF
FEMINIST GEOGRAPHY

1236-1242

Elvan YILDIRIM
Hüseyin MERTOL
Nisa Gökden KAYA

A FILM TRANSFERRED FROM REAL LIFE TO THE WHITE
SCREEN

1243-1251

Şafak CEYLAN
Kadir YILMAZ

ARİF SAĞ, ERDAL ERZİNCAN EXAMINATION OF
METHOD IN BAĞLAMA METHOD IN TERMS OF
PERFORMANCE TECHNIQUES WITH TEZENE

1252-1254

Onur AKBAŞ

KENAN HULUSİ KORAY'S JOURNALISM AND
DIFFERENCE FROM "VAKİTÇİLER"

1255-1256

Aysun BARAN

EXAMINATION OF FATİH ERDOĞAN'S "MAGIC BOOKS"
SERIES IN THE CONTEXT OF SENSITIVITY EDUCATION

1257-1258

Arsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN

STIGMATIZATION IN NAGATA KABI’S MY ALCOHOLIC
ESCAPE FROM REALITY

1259

Ömer Fatih TEKİN

ON THE FOUNDATIONS OF POST-POSITIVIST
UNDERSTANDING OF SCIENCE

1260-1272

Natasya Pustika Siregar
Nevita Falasyifa

TRAINING OF TRAINERS

1273

Le Thi Thuy Ngan
Thai Cong Dan

HOW TO MANAGE ASSESSMENTS IN ACTIVITIES OF
LEARNING RESULTS OF PRIMARY SCHOOLS’ STUDENTS
IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY, VIETNAM

1274-1295

Fr. Baiju Thomas

THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHERS IN FACILITATING
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE FOR
STUDENTS WITH DISABILITIES IN INCLUSIVE
CLASSROOM SETTINGS

1296-1303
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Henrietta Mészáros

Amadou SALAMI
Sohoutou Jean NOUNADONDE
Mouhandou Issa Gbadebo
Olouwafemi NONVIDE
A. Florence C. MASSEDE

IS THERE A CORRELATION BETWEEN GRADE AND
MOTIVATION?

1304

INVESTIGATING THE IMPACT OF THE USE OF ELEARNING ON BENINESE UNIVERSITY LEARNERS’
PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF COVID-19

1305

Maria Luigia Salvatori

PERCEPTIONS IN GENDER STEREOTYPES DURING PE
LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

1306

Harshita Singh

DISCIPLINE IN THE HIGHER EDUCATION CLASSROOM: A
STUDY OF ITS INTRINSIC INFLUENCE ON PROFESSIONAL
ATTRIBUTES, LEARNING AND SAFETY

1307

MANAGEMENT of ANAPHYLACTIC SHOCK DUE TO CYST
HYDATIC RUPTURE, DURING TREATMENT of CYST
HYDATIC WITH THE METHOD of PUNCTURE of THE
CYST WALL, ASPIRATION of CYST CONTENTS,
INSTILLATION and REASPIRATION of THE SCOLICIDAL
AGENT (PAIR) UNDER SEDOANALGESIA: CASE REPORT

1308-1309

ESTIMATION OF THE EFFECT OF TREATMENT OF PM
WITH INTERFERON ALPHA IN THE REPUBLIC OF
MOLDOVA

1310-1311

SLEEP DISORDERS IN ENDOCRINE PATHOLOGIES

1312

RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN
INDIAN STUDENTS OF USMF "NICOLAE TESTEMITANU"

1313

BONE PATHOLOGY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE

1314-1315

OSTEOPOROSIS IN SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS(SLE)

1316-1317

AMIODARONE-INDUCED THYROID DYSFUNCTION

1318-1319

HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2
EXPRESSION ACORDING TO BLOOD SUGAR LEVEL IN
BREAST CANCER PATIENTS

1320

A SYSTEMATIC REVIEW OF CEMENTATION
TECHNIQUES TO MINIMIZE CEMENT EXCESS IN
CEMENT-RETAINED IMPLANT RESTORATIONS.

1321-1322

Esra MERCANOĞLU EFE

Sghibneva-Bobeico Nina
Musteata Vasile
Jalba Lidia
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
Mini Ajith Uthara
Dr. Vudu Lorina
Mini Ajith Uthara
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
Dr. Vudu Lorina
Diana Ealimi
Deseatnicova Elena
Aman masoud
Deseatnicova Elena
Jyana Masoud
Harea Dumitru
Portnoi Elena
Brinza Dumitru
Foca Ecaterina
Stratan Valentina
Fulga Veaceslav
Rodolfo Reda
Alessio Zanza
Dario Di Nardo
Maurilio D’Angelo
Luca Testarelli
Dr Altaf Hussain Malik

RESORPTION VS PRESERVATION FOR IMPLANT
PLACEMENT
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1323

ANAMIKA GAUTAM

CHRONOPHARMACOLOGY: A Great Future for the
Medicines

1324

Dritan Ulqinaku
Gentian Vyshka

EXPLAINING THE SENSORY PROCESSING AMONG
HUMANS: FROM DESCARTES TO ADORNO

1325

Rui-ting Zhang
Yu Liu

EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON PATIENTS'
SOCIAL NETWORK ON SELF-MANAGEMENT BEHAVIOR
OF ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN
COMMUNITY

1326

Rui-ting Zhang
Yu Liu

EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON PATIENTS'
SOCIAL NETWORK ON SOCIAL SUPPORT OF ELDERLY
PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN COMMUNITY

1327

EVALUATION OF THE EFFECT OF VACCINATION AND ITS
CONSEQUENCES IN PATIENTS WITH COVID - 19 IN
WESTERN IRAN

1328

Iraj Salehi
Elahe Ezati
Elham Azimi
Hossein Effatpanah
Ali Morsali
Mina Miroslavova Pencheva
Clinic of Infectious Diseases
David Roberto Baruh
SATHEESH M,
PRAGADEESH R,
RAMYA M

COVID-19 - DEVELOP NERVE DAMAGE

1329

FALL DETECTION USING IOT
1330

Azzouzi Widad
Gantare Abdellah

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF SOFT SKILLS IN
UNDERGRADUATES NURSING STUDENTS

1331

Renny Sinaga,
Poltekkes Medan

AN OVERVIEW OF THE KNOWLEDGE OF CLASS X
ADOLESCENT GIRLS ABOUT AWARENESS IN DETECTING
BREAST CANCER EARLY IN SMA NEGERI 3
PEMATANGSIANTAR YEAR 2020.

1332

Besra TOKTAŞ

IRANIAN FOREIGN POLICY AND PRAGMATISM IN THE
RAFSANJANI ERA (1989-1997)

1333-1337

Z. Gönül BALKIR
Başak BALKIR GÜLEN

OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT THE RIGHT TO
HEALTH: THE RIGHT TO THE HIGHEST ATTAINABLE
STANDARD OF HEALTH

1338-1348

Z. Gönül BALKIR
Başak BALKIR GÜLEN

UNCERTAINTY OF THE DEFAULT WORKPLACE CONCEPT
IN FLEXIBLE WORKING

1349-1357

Mihriban CELİK

THE CONTRIBUTION OF TOLERANCE TO THE CULTURE
OF SOCIAL PEACE AND RECONCILIATION

1358-1375

Mustafa ÖZDEN

FUNCTIONALITY OF KNOWLEDGE IN TERMS OF
BELIEVING

1376-1388
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Mustafa ÖZDEN

THE CONCEPT AND FORMATION OF FAITH ACCORDING
TO THE QURAN

1389-1396

Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK

ESTABLISHING MORAL ON LOVE: IBN MISKAWAYH

1397-1403

Arzu YILDIZ

THE HINDU GOD SHIVA, VARIOUS MANIFESTATIONS
AND AVATARS ATTRIBUTED TO HIM

1404-21

HEAT STRESS ALLEVIATION IN MUSKMELON (CUCUMIS
MELO) BY FOLIAR APPLICATION OF CHITOSAN AND
SALICYLIC ACID

1422

STRUCTURE-BASED DRUG REPURPOSING TO INHIBIT
THE DNA GYRASE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

1423

NUTRITIONAL AND THERAPEUTICAL POTENTIAL OF
RYE: A COMPARATIVE OVERVIEW

1424-1425

DETERMINATION OF AGRONOMIC CHARACTERISTICS
IN SOYBEAN GENOTYPES

1426

CORRELATION AND PATH ANALYSIS BETWEEN SEED
YIELD AND CERTAIN YIELD COMPONENTS IN SOME
HYBRID SUNFLOWER VARIETIES AND GENOTYPES

1427

Sammina Mahmood
Zarnab Altaf
Nabiha Sohail
Iqra Shehzadi

EFFECT OF SEASONAL VARIATIONS ON EPIDEMIOLOGIC
CYCLE OF GALL MITE ATTACKING ALSTONIA SCHOLARIS
R. BR.

1428

Endalkachew Abebe Kebede
Silvia Vasileva
Orhan Dengiz
Bojin Bojinov

COMPARING REMOTE SENSING AND IN SITU ANALYSES
OF TEST WHEAT PLANTS AS MEANS FOR OPTIMIZING
DATA COLLECTION IN PRECISION AGRICULTURE

1429

Rabia Ghaffar
Sammina Mahmood
Samia Muhammad Arif
Aaiza Qamar

MONITORING AIR POLLUTION BY A COMPARISON OF
ROADSIDE VEGETATION FROM URBAN CITIES OF
PAKISTAN

1430

Deen Mohd. Bhat

INSECT PEST COMPLEX OF VEGETABLE PLANT,
BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA (KALE) IN
KASHMIR VALLEY, INDIA

1431

Fatima Haji
Marjan Fadaie
Mojtaba Pour Rahimi
Saadi Biglari Gholdare
Seyed Pouya Hosseini

LAND USE CHANGE DETECTION USING SATELLITE DATA
IN IRAN’S ANZALI WETLAND USING GOOGLE EARTH
ENGINE

1432-1443

Chaudhary Muhammad Ayyub
Saeed Ahmad
Mujahid Ali
Saqib Ayyub
Balasubramani G L
Rinky Rajput
Manish Gupta
Abhinav Grover
Ali Ikram
Farhan Saeed
Muhammad Afzaal
Shahid Bashir
Muhammad Aamir
Ahmet KONUK
Tuba UZUN
Saliha MUTLU
Nursel ÇÖL KESKİN
Nursel ÇÖL KESKİN
Ahmet KONUK
Tuba UZUN
Saliha MUTLU
Rifat KEPİLDEK
Rahim ADA
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Süreyya YİĞİT

MONGOLIA-CHINA-RUSSIA ECONOMIC CORRIDOR:
MONGOLIAN BENEFITS AS CHINA LOOKS NORTH

Enikö VOLCEANOV
Alina MELINESCU
Adrian VOLCEANOV
Lavinia Gabriela POPESCU

ELECTROLESS Ni-P -TiO2 NANOPARTICLES COATINGS
CHARACTERISTICS
ON THIN STEEL STREEPS

Promise Goodness Adeleye
Deborah Oluwatogbekele Odukoya
Gideon Oluwaseun Olayioye
Aderemi Timothy Adeleye
Aderemi Timothy Adeleye
Ojo Segun Samson
Chuks K. Odoh
Oludare O. Osiboye
Oludare O. Osiboye
Aderemi Timothy Adeleye
Oparaeke Magdalene Ifeoma
Odu Mojisola Afolakunle
Bello, O.H.N

1444-1458

1459-1460

THE ESSENTIAL ROLES OF PRIMARY HEALTH CARE
TOWARDS ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGS)

1461

UTILIZATION OF IONIC LIQUIDS FOR THE TREATMENT
OF WASTEWATER AND PRODUCTION OF RENEWABLE
FUELS-A REVIEW

1462

PERCEPTION OF THE EFFECT OF MEDICAL QUACKERY
PREVALENCE ON HUMAN HEALTH IN IJEBU-ODE LOCAL
GOVERNMENT AREA OF OGUN STATE, NIGERIA

1463

Zaynab Aouzal
Mimouna Bouabdallaoui
Abdelqader El Guerraf
El Arbi Bazzaoui

IMPROVEMENT OF THE ANTICORROSION RESISTANCE
OF NICKEL BY POLYPYRROLE COATING
ELECTROSYNTHESIZED IN AQUEOUS MEDIUM

1464

Ilham KARMAL
Jamila EL GAAYDA
Mohamed El HOUSSE
AND Ali DRIOUICHE

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF DRINKING
WATER PRODUCED BY A DEMINERALIZATION PLANT

1465

Saba Afzal
Nurhidayatullaili Muhd Julkapli

MAGNETIC NANO-PHOTOCATALYST FOR THE
REMEDIATION OF PERSISTENCE ORGANIC POLLUTANTS

1466

Tanveer Alam
Murtaza Gani

HPLC QUANTIFICATION OF THE CHEMICAL
CONSTITUENTS FROM INDIGENOUS FRUITS AND
VEGETABLES OF INDIAN HIMALAYAN REGION

1467

Rafindadi Ibrahim Saad

THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN TERTIARY
INSTITUTION CLASS: A COMPARATIVE PILOT STUDY OF
THE STUDENTS’ PERCEPTIONS AND REAL USAGE
(CASE STUDY: FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION,
ZARIA)

1468

Raed H. Althomali

CATALYTIC REDUCTION PERFORMANCE OF
CARBOXYLATED ALGINIC ACID DERIVATIVES

1469

Hatice ŞAHİN AKDAŞ
Buket DOĞAN
Eyüp Emre ÜLKÜ

EFFECTS OF WORKING IN DIFFERENT LOCATIONS IN
SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS

1470-1483

Büşra ÇOLAK
Alpaslan DUYSAK

MOBILE APPLICATION DEVELOPED TO MAKE THE LIVES
OF HEARING-IMPAIRED INDIVIDUALS EASIER: VIDEO
CALL APP

1484-1494
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Bilal BABAYİĞİT
Halime TOK

EXAMINING THE TYPES OF NETWORKS ATTACKS, THEIR
IMPACT ON DIFFERENT OPERATING SYSTEMS AND
METHODS OF PROTECTION

1495-1505

Erdem ŞAHİNKAYA
Mert GÖKSÜZOĞLU
Özgür DEMİRCAN

RESEARCH OF THE ADHESION PROPERTIES OF
ELASTOMERIC RUBBER TO GLASS FIBER/CARBON FIBER
REINFORCED EPOXY RESIN COMPOSITE PLATES

1506-1514

Senem CONGER
Busra CENİKLİOGLU
Ibrahim DEVELİ

PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT HIGH LEVEL
MODULATION TECHNIQUES FOR OFDM-IM SYSTEM

1515-1524

Cengiz ÇEÇEN
M. Salih MAMİŞ

INVESTIGATION OF DIFFERENT CONTACT STRUCTURES
DEVELOPED TO INCREASE THE VACUUM CIRCUIT
BREAKER SWITCHING CAPACITY

1525-1540

Seher TÜRKER
Murat YÜCEL

ELECTRONIC VOTING APPLICATION WITH BLOCK CHAIN
TECHNOLOGY

1541-1553

Selver GÜLER

THE EFFECT OF THE CLOWN ACTIVITY ON THE
EMOTIONS OF THE UNIVERSITY STUDENTS

1554-1555

Orhan KARABULUT
Selver GÜLER

NON-PHARMACOLOGICAL PAIN RELIEF METHODS
BEFORE INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN

1556-1557

Damla ÖREN
Miray BUDAK
Lütfü HANOĞLU

THE EFFECT OF TDCS APPLIED ON LEFT DORSOLATERAL
PREFRONTAL CORTEX AND RIGHT POSTERIOR
PARIETAL CORTEX ON COGNITIVE FUNCTIONS IN
HEALTHY YOUNG ADULTS

1558-1559

Halime AVUNÇ
Miray BUDAK
Lütfü HANOLU

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TDCS APPLIED TO
THE LEFT POSTERIOR PARIETAL CORTEX IN YOUNG
ADULTS ON VISUAL-SPATIAL ATTENTION AND VISUAL
BISECTION WITH EEG OSCILLATIONS

1560-1561

Tülay Ülkü SEVİM
Meltem VURAL

EFFECTS OF PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING AND
DIAPHRAGMATIC BREATHING EXERCISE VIA
TELEREHABILITATION ON BODY POSTURE AND
QUALITY OF LIFE OUTCOMES

1562-1565

Serdal SABANCI

INVESTIGATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND
PERFORMANCE PROPERTIES OF PINECONE SYRUP
DURING OHMIC HEATING PROCESS

1566-1572

Öykü KOÇOĞLU
Emrah DURAL

EVALUATION OF IN VITRO CYTOTOXIC AND
GENOTOXIC EFFECTIVENESS OF FUMONISINS IN ACUTE
AND CHRONIC EXPOSURE SCENARIOS

1573-1585
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Uğur TUTAR
Cem ÇELİK

DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL AND
ANTIBIOFILM ACTIVITIES OF EXTRACTS OBTAINED
FROM LACTARIUS DELICIOSUS AND LAETIPORUS
SULPHUREUS MACROFUNGI
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Özet
21.yüzyıl becerilerinden biri olan matematiksel muhakeme etme, matematiksel bilginin
yapılandırılmasında, yaşamda karşılaşılan sorunların çözülmesinde önemli bir role sahiptir ve
gerek ulusal gerek uluslararası öğretim programlarında öğretilmesi gerekli olan temel bir
beceri olarak ele alınmaktadır. Matematiksel muhakeme etmenin matematik öğrenmedeki
önemli rolü ulusal ve uluslararası reform çalışmalarının çokça konusu olmuştur. Matematiksel
muhakeme etme becerilerinin gelişmesindeki öğretmen faktörü göz önüne alındığında,
matematiksel muhakeme etme hakkında geniş bilgiye sahip öğretmenlerin matematiksel
muhakeme etmeyi etkili bir şekilde kullanarak bu yeteneğin gelişmesini sağlayacak öğrenme
ortamlarını tasarlayabilecekleri söylenir. Ne var ki gerek öğretmenler gerek öğretmen adayları
gerekse öğrenciler için matematiksel muhakeme etme tanımlanması zor bir beceridir. Bu
sebeple matematik öğretmenlerinin muhakeme etme kavramının anlamını ve gerekliliği
bildiklerinden emin olarak yetiştirilmeleri önemli görülmektedir. Öz yeterlik ise bireyin
karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmede ne derece başarılı olacağına yönelik şahsi
inancı olarak tanımlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalar matematik öğretmen adaylarının
matematiksel muhakeme öz yeterlik düzeylerinin ortalamanın altında olduğunu ortaya
koymuştur. Matematiksel muhakeme etmede genelde başarısız olan bireylerin muhakeme
etmeye yönelik öz yeterlik inançlarının da yüksek olmayacağı öngörülmektedir. Ancak
literatürde bu öngörüyü netleştirecek herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerinden biri olan matematiksel
muhakeme etme kavramına yönelik öz yeterlik inançlarını konu edinen ve Bursa Uludağ
Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen bir projenin tanıtılmasına yer
verilecektir. Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme etmelerine yönelik inançları, bir
problemde yer alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini görebilme durumları ve
matematiksel muhakeme etmeye yönelik etkinlik tasarlayabilme durumları arasında bir
değerlendirme yapmayı amaçlayan bu proje karma araştırma yöntemlerinden biri olan
açımlayıcı sıralı desene uygun olarak yürütülmektedir. Projenin verileri toplanma aşamasında
olup, projenin amacına, hedeflerine, konusuna, kapsamına, özgün değerine, araştırma
sorularına ve gelinen noktaya sunum sırasında yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel muhakeme etme, öz yeterlik, matematik öğretmen adayı
Teşekkür: Yapılan çalışma Bursa Uludağ Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) tarafından
SHIZ-2022-1060 nolu proje ile desteklenmiştir.
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A RESEARCH ON REASONING SELF-EFFICACY BELIEFS OF PROSPECTIVE
MATHEMATICS TEACHERS’
Abstract
Mathematical reasoning, which is one of the 21st century skills, has an important role in
configuring mathematical knowledge and solving problems encountered in life. It is
considered as a basic skill that must be taught in both national and international curriculums.
The important role of mathematical reasoning in learning mathematics has been the subject of
many national and international reform studies. Considering the teacher factor in the
development of mathematical reasoning skills, it is said that teachers with extensive
knowledge about mathematical reasoning can use mathematical reasoning effectively to
design learning environments that will enable the development of this ability. However,
mathematical reasoning is a difficult skill to define for teachers, prospective teachers and
students. For this reason, it is considered important to train mathematics teachers to be sure
that they know the meaning and necessity of the concept of reasoning. Self-efficacy is defined
as the individual's personal belief about how successful he will be in overcoming the
problems he encounters. Studies in the literature have revealed that prospective mathematics
teachers' mathematical reasoning self-efficacy levels are below the average. It is predicted
that individuals who are generally unsuccessful in mathematical reasoning will not have high
self-efficacy beliefs towards reasoning. However, no study has been found in the literature to
clarify this prediction.
In this study, the introduction of a project supported by Bursa Uludag Scientific Research
Project Unit, which deals with the self-efficacy beliefs of prospective teachers about the
concept of mathematical reasoning, which is one of the 21st century skills, will be included.
This project, which aims to make an evaluation between prospective teachers’ beliefs on
mathematical reasoning, their ability to see mathematical reasoning indicators in a problem,
and their ability to design tasks for mathematical reasoning, is carried out in accordance with
the explanatory sequential design, which is one of the mixed research methods. The data of
the project is at the stage of collection, and the purpose, objectives, subject, scope, original
value of the project, research questions and the current point will be included during the
presentation.
Keywords: Mathematical reasoning, self-efficacy, prospective mathematics teacher
Acknowledgment: The study was supported by Bursa Uludag Scientific Research Project
Unit (BAP) with the project numbered SHIZ-2022-1060.
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MUHAKEME
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ÖZET
Matematiksel düşünme, muhakeme etmeyi de içine alarak farklı zihinsel aktivitelerin
birleşimi ile oluşan yeni bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Literatüre bakıldığında, bireylerin
matematiksel düşünmelerinin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiği ve bu süreçte öğretmen
gibi bir rehbere ihtiyaç olduğu söylenebilir. Matematiksel muhakeme etmenin matematiksel
düşünme için önemli bir unsur olması, matematiksel düşünmenin gelişmesi için öncelikle
matematiksel muhakeme etmeye odaklanılmasını gerektirir. Bireydeki matematiksel
düşünmenin ve ona ait süreçlerin geliştirilmesi ise problem çözme ile mümkündür. Bu
araştırmada, matematiksel düşünme için matematiksel muhakeme etmenin öneminden yola
çıkarak, matematiksel muhakeme etmenin gelişiminde rol oynayan matematiksel problemlere
odaklanılmıştır. Bu sebeple matematik öğretmen adaylarının matematiksel problemlerde yer
alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirleyebilme durumlarını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 47 ilköğretim matematik öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına literatürde yer alan matematiksel muhakeme etme
konulu lisansüstü tezlerden derlenen matematiksel problemler ve bu problemlerle beraber
Alkan ve Taşdan (2011) tarafından tanımlanan matematiksel muhakeme etme göstergeleri
verilmiştir. Öğretmen adaylarından bu problemleri çözmeleri ve problem çözme sürecinde yer
alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirlemeleri istenmiştir. Problemlerde yer
alan göstergeler öncelikle araştırmacılar tarafından belirlenmiş ve geçerlik güvenirlik
analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda ilgili problemde yer alan 16
matematiksel muhakeme etme göstergesinden yalnızca 5 tanesinin belirlenebilme durumunun
oransal olarak %50 ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının
matematiksel problemlerde yer alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirlemede
yeterince başarılı olamadıklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel muhakeme etme, matematiksel muhakeme etme
göstergeleri, problem çözme
Teşekkür: Yapılan çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
(BAP) tarafından SHIZ-2022-1060 nolu proje ile desteklenmiştir.
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ANALYSIS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHER'S STATE TO
DETERMINATE MATHEMATICAL REASONING INDICATORS OVER THE
PROBLEMS
ABSTRACT
Mathematical thinking is defined as a new process formed by the combination of different
mental activities, including reasoning. Looking at the literature, it can be said that individuals'
mathematical thinking should be constantly improved and a guide like a teacher is needed in
this process. The fact that mathematical reasoning is an important element for mathematical
thinking requires focusing primarily on mathematical reasoning for the development of
mathematical thinking. The development of mathematical thinking and its processes in the
individual is possible with problem solving. In this research, starting from the importance of
mathematical reasoning for mathematical thinking, the focus is on mathematical problems
that play a role in the development of mathematical reasoning. For this reason, it is aimed to
reveal the prospective mathematics teachers' ability to determine the indicators of
mathematical reasoning in mathematical problems. The research was carried out in the case
study pattern, which is one of the qualitative research methods. The study group of the
research consists of 47 prospective mathematics teachers. Mathematical problems compiled
from postgraduate theses on mathematical reasoning in the literature and mathematical
reasoning indicators defined by Alkan and Taşdan (2011), along with these problems, were
given to prospective teachers. The prospective teachers were asked to solve these problems
and determine the mathematical reasoning indicators involved in the problem solving process.
The indicators in the problems were first determined by the researchers and validity and
reliability analyzes were made. As a result of the analysis of the data obtained, it was
determined that only 5 of the 16 mathematical reasoning indicators in the related problem
were proportionally 50% and above. This showed that prospective teachers were not
successful enough in determining the indicators of mathematical reasoning in mathematical
problems.
Keywords: Mathematical reasoning, mathematical reasoning indicators, problem solving
Acknowledgment: The study was supported by Bursa Uludag University Scientific Research
Project Unit (BAP) with the project numbered SHIZ-2022-1060.
1. GİRİŞ
Düşünme, zihinsel birçok basamağı birlikte içeren insana özgü bir etkinliktir (Alkan ve
Taşdan, 2011). Düşünmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği merak edilen araştırma
konularındandır (Yeşildere ve Türnüklü, 2007). Solso ve diğerleri (2007), düşünmeyi
muhakeme etme, problem çözme, soyutlama gibi çeşitli zihinsel aktivitelerin etkileşimi ile
oluşan yeni bir zihinsel temsil süreci olarak tanımlamaktadırlar. Düşünmenin bir süreç
içerisinde sistematik olarak ilerlemesi özel olarak “matematiksel düşünme” olarak
adlandırılmaktadır ve düşünmenin ne olduğu kadar matematiksel düşünmenin ne olduğu
hakkındaki fikirlerde birden fazladır (Dreyfus, 1990; Sevgen, 2002; Liu ve Niess, 2006).
Matematiksel düşünme için yapılan tanımlarda ortak bir nokta vardır ki bu matematiksel
muhakeme etmeye vurgu yapıyor olmalarıdır. Örneğin Dreyfus (1990) matematiksel
düşünmeyi soyutlamayı, ispatlamayı ve hipotezleri kullanarak muhakeme etme olarak
tanımlamaktadır. Matematiksel muhakeme etme doğası gereği matematiksel düşünmenin
önemli bir parçası olarak ele alınabilir (Lutfiyya, 1998).
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Öğretmen adayları öğrencilerin matematiksel düşünmeleri ile ilgilendiklerinde kendi
matematik bilgilerini ve öğrenmelerini sorgulama fırsatı bulurlar (McLeman ve Cavell 2009).
Bireylerin matematiksel düşünmelerinin sürekli olarak geliştirilmesinin gerekliliği, bu konuda
yapılan çalışmalarda sıkça belirtilmektedir (Biltzer, 2003) ve bu süreçte öğretmen gibi bir
rehbere ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Öğrencilerin matematiksel düşünmelerinin
gelişebilmesi için öncelikle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematiksel düşünme
becerilerine sahip olmaları gerekir ki öğretmenden kendisinde olmayan bir beceriyi başkasına
kazandırması beklenemez (Alkan ve Bukova-Güzel, 2005).
Düşünme, hangi konuda olursa olsun bir problem çözme etkinliğidir (Yıldırım, 2004).
Bireyler yaşamlarının her alanında düşünerek problem çözmeye çalışırlar (Blitzer, 2003). Bu
sebeple literatürde, matematiksel düşünme ve matematiksel düşünme süreci problem çözme
ile ilişkilendirilir (Burton, 1984). Matematiksel düşünme ve ona ait zihinsel aktivitelerin
geliştirilmesi problem çözme ile sağlanabilir (Dunlap, 2001). Matematiksel düşünme ve
problem çözme sürecinin her basamağında başvurulan önemli bir unsur vardır ki bu unsur
matematiksel muhakeme etmedir (Umay, 2003).
Matematiksel muhakeme etmenin matematiksel düşünme sürecinin önemli bir unsuru olması,
matematiksel düşünmenin gelişmesi için öncelikle matematiksel muhakeme etmeye
odaklanılmasını gerektirir. Bu durum matematiksel düşünme sürecinde yer alan matematiksel
muhakeme etme göstergelerinin bilinmesi ihtiyacını yaratır. Matematiksel düşünme süreci
içinde büyük bir yere sahip olan matematiksel muhakeme etmenin göstergeleri Alkan ve
Taşdan (2011) tarafından Tablo 1 de görüldüğü gibi dört aşamalı olarak tanımlanmıştır.
Tablo 1. Matematiksel muhakeme etme sürecinin göstergeleri (Alkan ve Taşdan, 2011)
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Matematiksel muhakeme etme göstergelerinin farkında olmayan öğretmenler, açıkça
söylenebilir ki matematiksel düşünme için bu denli önemli olan matematiksel muhakeme
etmenin gelişimi adına verimli öğrenme ortamlarını tasarlayamazlar ve bu sürece rehberlik
edemezler. Bu araştırmada, matematiksel düşünme için matematiksel muhakeme etmenin
öneminden yola çıkılarak, matematiksel muhakeme etmenin gelişiminde rol oynayan
matematiksel problemlere odaklanılmıştır. Bu sebeple matematik öğretmen adaylarının
matematiksel problemlerde yer alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini
belirleyebilme durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu araştırmanın problem cümlesi “Matematik öğretmen adaylarının matematiksel
problemlerde yer alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirleyebilme durumları
nasıldır?” olarak belirlenmiştir.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Durum
çalışmalarında bir araştırma konusunun sınırları belirlenir, araştırma konusu ayrıntılı olarak
betimlenir ve incelenir (Birinci vd., 2009). Araştırmacılar durum çalışmalarını
gerçekleştirirken derin bir anlayış geliştirebilmek adına farklı türden verilere ihtiyaç duyarlar.
Dolayısıyla belirli bir veri toplama yönteminin, aracının ve veri analiz yönteminin
kullanılması şart değildir (Creswell, 2011).
Araştırmanın çalışma grubunu İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında
“Matematiksel İlişkilendirme” dersini alan 33 kadın 14 erkek olmak üzere toplam 47
öğretmen adayı oluşturmaktadır.
2.1. Veri Toplama Araçları, Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarına literatürde yer alan matematiksel muhakeme etme konulu lisansüstü
tezlerden derlenen dört matematiksel problem ve bu problemlerle beraber Alkan ve Taşdan
(2011) tarafından tanımlanan matematiksel muhakeme etme göstergeleri verilmiştir. Bu
araştırmada analizlerine yer verilen Küpler Problemi Fotoğraf 1 de yer almaktadır.
Fotoğraf 1. Analizine yer verilen Küpler problemi (Arslan, 2007)

Öğretmen adaylarından bu problemleri çözmeleri ve daha sonra problem çözme sürecinde yer
alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirlemeleri istenmiştir. Problemlerde yer
alan göstergeler öncelikle araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Araştırmacıların göstergeler
bazında yaptıkları seçimler arasındaki uyum yüzdesine bakılmıştır. Uyum yüzdesi Miles ve
Huberman (1994) tarafından önerilen güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu
formül şu şekildedir;
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Güvenirlik ∶ Uyum Yüzdesi =

Uzlaşma Sayısı
. 100
Uzlaşma Sayısı + Uzlaşmama Sayısı

Araştırmacılar tarafından belirlenen göstergeler arasındaki uyum yüzdesi %87,5 olarak
hesaplanmıştır. Şencan’a (2005) göre araştırmacılar arası uyumun güvenilir sayılabilmesi için
uyuşma yüzdesinin en az %75 olması gerekmektedir. Analiz bulgusu dikkate alındığında
araştırmacıların göstergeler bazındaki seçimlerinin tutarlı ve güvenilir olduğu söylenebilir.
Araştırmacılar arası uzlaşma sağlanan göstergeler Tablo 2 de yer almaktadır.
Tablo 2. Küpler probleminin çözüm sürecinde yer alan muhakeme etme göstergeleri

Muhakeme etme göstergelerinin ilgili literatürde “matematiksel düşünme süreci içindeki
muhakeme etme eylemleri” ismiyle yer ediniyor olması sebebiyle muhakeme etme
kapsamına hizmet edip etmediği sorgulanmamıştır. Dolayısıyla bu göstergeler ilgili konu
alanında geçerli göstergelerdir.
Problemlerde yer alan muhakeme etme göstergeleri araştırmacılar tarafından belirlenmesi ve
güvenirlik analizlerinin yapılmasının ardından öğretmen adaylarının belirlediği göstergeler
araştırmacılar tarafından belirlenen göstergelere göre analiz edilmiştir ve frekans
hesaplanmıştır.
3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu araştırmada yer alan bulgular, veri toplama aracında yer alan Küpler problemi ile sınırlıdır.
Öğretmen adaylarının problemde var olduğunu belirttikleri göstergelere ilişkin frekanslar
Tablo 3’deki gibidir. Parantez içindeki ifadeler beklenen değeri yansıtmaktadır.
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Tablo 3. Öğretmen adayları tarafından Küpler probleminin çözüm sürecinde yer alan
muhakeme etme göstergelerinin belirlenme frekansları ve yüzdeleri

Öğretmen adayları tarafından en çok belirlenebilen matematiksel muhakeme etme göstergesi
36/47 oranıyla “Olası durumları tahmin etme”, en çok belirlenebilen ikinci gösterge 31/47
oranıyla ““Eğer…olsaydı” gibi sorulara cevap verme” olmuştur. Öğretmen adaylarının en
fazla belirleyebildikleri matematiksel muhakeme etme göstergesinin “Olası durumları tahmin
etme” olması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Çünkü “Küpler” probleminin,
ulaşılması istenen sonuç göz önüne alındığında olası durumların listelenmesini gerektiren bir
problem olması diğer göstergelere kıyasla ilgili göstergenin belirlenme oranını artırmıştır.
Tablo 3’e bakıldığında yalnızca 5 göstergenin 24 ve daha fazla öğretmen adayı tarafından
belirlenebildiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle problemde var olan 16 göstergeden sadece
5 tanesinin belirlenebilme durumu oransal olarak %50’nin üzerindedir. Bu durum öğretmen
adaylarının matematik probleminde yer alan matematiksel muhakeme etme göstergelerini
belirleyebilmeleri açısından yeterince başarılı olamadıklarını gösteren bir bulgu olarak ele
alınabilir. Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme etme göstergelerini belirleyebilme
durumlarının oransal olarak en yüksek olduğu aşama %53,6 ile “Genelleme, Soyutlama,
Modelleme” iken en düşük olduğu aşama ise %37,6 ile “Yaratıcı Düşünme” aşamasıdır.
Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise, çalışma grubunda yer alan 47 öğretmen
adayından yalnızca 15’inin “Küpler” problemini doğru cevaplandırmış olmasıdır.
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4. SONUÇ
Öğretmen adaylarının oransal olarak en fazla belirleyebildikleri göstergenin problem bazında
ele alındığında görülmesi daha bariz bir gösterge olması, problemde bulunan 16 göstergeden
yalnızca 5 tanesinin belirlenebilme durumunun %50’nin üzerinde olması ve çalışma grubunda
yer alan 47 öğretmen adayının yalnızca 15’inin problemi doğru cevaplamış olması, öğretmen
adaylarının matematiksel muhakeme etme bağlamında yeterince başarılı olmadıklarını
dolayısıyla eksiklikleri olduğunu göstermektedir.
Öğretmen adaylarının oransal olarak en az belirleyebildikleri matematiksel muhakeme etme
göstergeleri yaratıcı düşünme aşamasına ait göstergelerdir. Buna benzer bir sonuca Demir ve
Açıkgül (2021) tarafından matematik öğretmenlerinin yaratıcı problem çözme becerilerini
incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada ulaşılmıştır. Araştırmacılar öğretmenlerin
yaratıcı problem çözme becerilerinin düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuşlardır.
Loong ve diğerleri (2017) matematik öğretmenlerinin muhakeme etmeyi tanımlamak, tanımak
ve uygulamakta zorlandıklarını bildirmişlerdir. Benzer bir bulguya matematik öğretmen
adayları bağlamında bu çalışmada da rastlanmıştır. Herbert ve diğerleri (2015) tarafından
ortaya koyulan “öğretmenlerin matematiksel muhakemenin nüanslarının farkına varmaları ve
anlayışlarını ifade edebilmeleri zaman alır” şeklindeki öngörü ve bu çalışmanın bulguları
dikkate alındığında muhakeme etmenin geliştirilebilmesi adına öğretmenlerin matematiksel
muhakeme etme bağlamında desteklenmesine lisans öğrenimlerinde başlanması gerektiği
vurgulanabilir.
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MATEMATİKSEL MODELLEMENİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI
BAĞLAMINDA YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNCELENMESİ
Menekşe BULAT
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Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
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ORCID: 0000-0001-7354-8155
ÖZET
Matematik okuryazarlığının öğretim programlarında artan yerine rağmen Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı (PISA) nın Türkiye sonuçları istenilen düzeye ulaşamamıştır. Somut dönemden
soyut döneme geçişin en belirgin hissedildiği yedinci sınıfın matematik okuryazarlığı
yeterliklerinin ilki olan matematiksel modellemenin öğretimi için kritik bir sınıf düzeyi
olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin gerçek
yaşam durumu modellerinde modelleme yeterlik düzeylerinin incelenmesidir. Çalışma 20212022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Bursa’da bir devlet okulunun yedinci sınıfında
öğrenim görmekte olan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 40 öğrenci ile yürütülmüştür.
Çalışmada katılımcılar belirlenirken amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kullanılmıştır. Asıl çalışma yapılmadan önce, matematik okuryazarlığı eğitimi
temel alınan dersler kapsamında öğrencilerle model oluşturma etkinlikleri üzerine çalışılarak
modelleme deneyimi sağlanmıştır. Böylece araştırma sonuçlarının matematiksel modellemeye
yönelik deneyim eksikliğinden etkilenmesi önlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılacak
olan model oluşturma etkinliği, bireyin gerçek yaşamda karşısına çıkabilecek bir durum
olması sebebiyle (Lesh ve Caylor, 2007) gerçeklik prensibine uygun olması, bir model
oluşturmalarına imkân sağlaması ve öğrencilerin ön öğrenmelerine uygun olması yönünden
MEB Matematik Uygulamaları Kitabı (2015) içeriğinden (Kedi Mama’sı Problemi)
seçilmiştir. Bu çalışmanın araştırmacılarından olan matematik öğretmeni öğrencilerin bir
eğitim öğretim dönemi matematik dersine girmiş olup öğrencileri yakından tanımaktadır.
Öğrenciler, verilen model oluşturma etkinliği üzerinde çalışmadan önce süreç hakkında
bilgilendirilmiştir. Öğrencilere modelleme problemi için bir ders saati verilmiş olup öğrenciler
ek süre istememiştir. Model oluşturma süreci bittikten modelleme çeşitlilikleri incelenmiş ve
çözümler üzerine sınıf tartışması yürütülmüştür. Bu süreçte araştırmacı sınıf tartışmasında
diğer öğrencilerin sormuş oldukları sorularla öğrencilerin düşüncelerini daha açıkça
gözlemleme fırsatı elde etmiştir. Araştırmada, öğrencilerin modelleme yeterliklerinin
düzeylerini belirlemek amacıyla Tekin-Dede ve Bukova-Güzel (2018) tarafından geliştirilen
‘Modelleme Yeterlikleri Değerlendirme Rubriği [MYDR]’ kullanılmıştır. Veri analizi
sonucunda öğrencilerden elde edilen verilere göre, öğrenciler problemi anlama yeterliğinden
en yüksek puanı almıştır. Öğrencilerin sadeleştirme ve matematikselleştirme basamaklarında
zorlandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel Modelleme, Matematik Okuryazarlığı, Günlük Yaşam
Problemi
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EXAMINATION OF MATHEMATICAL MODELING IN THE CONTEXT OF
MATHEMATICAL LITERACY ON SEVENTH GRADE STUDENTS
ABSTRACT
Despite the increasing place of mathematical literacy in the curriculum, the results of the
International Student Assessment Program (PISA) conducted by the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) in Turkey have not reached the desired
level. It is thought that the seventh grade, in which the transition from the concrete period to
the abstract period is most clearly felt, is a critical grade level for the teaching of
mathematical modeling, which is the first of the mathematical literacy competencies. The
study was carried out with 50 students who were studying in the seventh grade of a public
school in Bursa in the first semester of the 2021-2022 academic year and voluntarily
participated in the study. While determining the participants in the study, easily accessible
case sampling from the purposive sampling method was used. Before the actual study,
modeling experience was provided by working on model building activities with students
within the scope of the courses based on mathematical literacy education. Thus, it was tried to
prevent the research results from being affected by the lack of experience in mathematical
modeling. The model-building activity to be used in the research is different from the content
of the MEB Mathematics Practices Book (2015) in terms of being suitable for the reality
principle, enabling them to create a model, and being suitable for the pre-learning of the
students, since it is a situation that the individual may encounter in real life (Lesh & Caylor,
2007). The Mama's Problem) was chosen. The main reason for this study's researchers is that
the mathematics teacher attended the mathematics course of the students in an academic
semester and knows the students closely. The students were informed about the process
before working on the given model building activity. The students were given one class hour
for the modeling problem and they did not ask for additional time. After the model creation
process was over, modeling variations were examined and a class discussion was conducted
on the solutions. In this process, the researcher had the opportunity to observe the thoughts of
the students more clearly with the questions asked by the other students in the class
discussion. In the research, the 'Modelling Competencies Evaluation Rubric [MYDR]'
developed by Tekin Dede and Bukova Güzel (2018) was used to determine the level of
modeling competencies of the students. According to the data obtained from the students as a
result of the data analysis, the students got the highest score in understanding the problem. It
has been determined that students have difficulties in simplification and mathematization
steps.
Keywords: Mathematical Modeling, Mathematical Literacy, Daily Life Problem
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ÇALGI EĞİTİMİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ
DİJİTAL KİTAPLAR VE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Melike ÇAKAN UZUNKAVAK
Bursa Uludag University, Institute of Education
ORCID: 0000-0002-8936-6417
Doç. Dr. Gülnihal GÜL
Bursa Uludag University, Faculty of Education
ORCID: 0000-0001-9437-2419
ÖZET
Müzik dersi gibi soyut kavramları içeren bir disiplinin eğitim-öğretim sürecinde dijital bir
materyalle desteklenerek somutlaştırılması ve bu sürecin günümüz öğrenci profilinin ilgiihtiyaçlarına yönelik hazırlanması önemli görülmektedir. Bu düşünceyle çalgı eğitiminde
günümüz teknoloji çağında ders içi ve ders dışı öğrenme sürecini destekleyecek daha etkili ve
verimli çalışmaların yapılabilmesi amacına yönelik olarak dijital içerikli kitapların
kullanılması gerekli görülmektedir. Bu çalışmada çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere
hazırlanmış dijital içerikli kitapların tespit edilmesi ve bu kitapların kullanılabilirliğine ilişkin
öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için yapılan görüşmeler dijital
içerikli kitapların çalgı eğitimi kapsamında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla
aktif olarak çalgı eğitimi veren 8 müzik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
katılımcılardan elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Ayrıca
çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli 25 kitap kütüphaneler
ve farklı veri tabalarından elde edilmiş; 2000 ve sonrasında basılmış olan kitaplara yer
verilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Demografik bilgilerin yer aldığı veriler ve
incelenen kitaplardan elde edilen verilerin analizi için frekans ve yüzde hesaplaması
kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda dijital içerikli kitapların
öğrencilerin müzikalitelerine geliştirmelerine, eşlikle uyumlu çalabilmelerine ve müziksel
işitme gelişimlerine katkı sağladığı; ayrıca söz konusu kaynaklarla zenginleştirilen eğitim
sürecinin daha etkili ve kalıcı izli öğretime katkı sağladığı tespit edilmiştir.
PREPARED FOR USE WITHIN THE SCOPE OF INSTRUMENT TRAINING
TEACHER OPINIONS ON DIGITAL BOOKS AND THEIR AVAILABILITY
ABSTRACT
It is considered important to embody a discipline containing abstract concepts such as music
lesson by supporting it with a digital material in the educational process and to prepare this
process for the interest-needs of today's student profile. Based on this idea, it is considered
necessary to use books with digital content in instrument education in order to conduct more
effective and efficient studies that will support the in-course and out-of-course learning
process in today's technological age. In this study, it is aimed to detection the books with
digital content prepared for use within the scope of instrument education and to determine the
opinions of teachers about the availability of these books.
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The interviews conducted for the research were conducted with 8 music teachers who actively
provide instrument education in order to evaluate the availability of books with digital content
within the scope of instrument education. The data obtained from the participants in the study
were collected through a semi-structured interview form. In addition, 25 books with digital
content prepared for use within the scope of instrument education were obtained from
libraries and different databases; books printed in 2000 and later were included. The
descriptive analysis technique was used to analyse the data obtained from the interviews with
the participants. Frequency and percentage calculation were used for the analysis of data
containing demographic information and data obtained from the studied books.
According to the findings obtained from this study, it has been determined that books with
digital content contribute to the musicality of students, their ability to play in harmony with
accompaniment and their musical hearing development; in addition, the educational process
enriched with these resources contributes to more effective and permanent teaching with a
trace.
Keywords: digital resources, technology, music education, instrument education
1.GİRİŞ
İletişimden ulaşıma, sanayiden sağlık sektörüne kadar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası
haline gelen teknoloji, günümüz z kuşağının da istek ve ihtiyaçlarına cevap veren
yenilikleriyle eğitim alanında kendisini göstermiş ve vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.
Bireylerin yaşamını etkileyen hatta biçimlendiren teknoloji, günümüzde geleneksel öğretim
yöntemlerinin değiştirilmesine ortam hazırlayarak öğretim süreci faaliyetlerinin dijital ortama
taşınmasına yardımcı olmakta ve eğitim-öğretim sürecinin etkililiğini arttırmaktadır (Yavuz &
Coşkun, 2008; Bacanak, Karamustafaoğlu & Köse, 2003; Çakan Uzunkavak, 2020;
Komljenovic, 2021; Küçükali & Coşkun, 2021).
Etkili bir öğretim alanı oluşturulması ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilmesi amacına
yönelik olarak kullanılan eğitim teknolojileri sadece bilgisayar teknolojisi ile sınırlı değildir.
Bu kapsamda çevrimiçi tartışma ortamları, e-portfolyolar, video-bloglar, filmler, yansıtıcılar,
Mp3, Cd eklentileri, karekod uzantıları olan dijital içerikli kitaplar da eğitim-öğretim sürecini
destekler nitelikte günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır (Bayrak Karsli ve diğerleri, 2017;
Çakan Uzunkavak, 2020; Yiğit, 2006; Kurt, 2018; İncel, 2021).
Dijital içerikli kitaplarda geleneksel yöntemlerle hazırlanmış kitapların içerikleri teknoloji ile
birleştirilerek interaktif uygulamalar ile zenginleştirilmekte; uygulanacak programın
kazanımları dikkate alınarak animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, karekod vb.
ögelerle daha etkileşimli hale getirilmektedir. Söz konusu bu kitaplar müzik eğitiminde ve
müzik eğitimi kapsamında çalgı eğitiminde de öğretim sürecini destekler nitelikte
kullanılmaktadır. Dijital içeriklerin çalgı eğitiminde kullanılması öğrencilerin müzik dersine
ve çalgı eğitimine yönelik istek, tutum ve motivasyonlarını arttırmakta; estetik beğenileri ve
kültür düzeyleri gibi farklı alanlardaki gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır (Tecimer &
Akgül Barış, 2018; Tehli, 2020).
Yapılan araştırmalar dijital içerikli kitapların eğitim-öğretim sürecinde kullanımının olumlu
etkileri olduğunu göstermektedir (Almekhlafi, 2021; Xu, Yau & Rich, 2020; Aviyanti
&Widiaty, 2021; Sawitri, Asrizal & Müfit, 2021; Varol, Özer & Türel, 2014; Hakkari,
Yeloğlu, Tüysüz & İlhan, 2017; Özer Şanal & Türel, 2018).
Müzik dersi gibi soyut kavramları içeren bir disiplinin eğitim-öğretim sürecinde dijital bir
materyalle desteklenerek somutlaştırılması ve bu sürecin günümüz öğrenci profilinin ilgiihtiyaçlarına yönelik hazırlanması önemli görülmektedir (Irawanto & Novranti, 2021;
Supiarza & Sarbeni, 2021; Arı, 2019; Yayla & Dalmışlı, 2014; Ardies ve diğerleri, 2015).
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Bu düşünceyle çalgı eğitiminde günümüz teknoloji çağında ders içi ve ders dışı öğrenme
sürecini destekleyecek daha etkili ve verimli çalışmaların yapılabilmesi amacına yönelik
olarak dijital içerikli kitapların kullanılması gerekli görülmektedir.
Bu çalışmada çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli
kitapların tespit edilmesi ve bu kitapların kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli kitaplar nelerdir?
2. Çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış kitapların kullanılabilirliğine
ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve toplanan verilerin
çözümlenmesinde kullanılan yöntem ve tekniklere yer verilmiştir.
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması sınırlandırılmış bir veya birkaç durumun çeşitli veri toplama araçları kullanarak
derinlemesine incelendiği bir yöntemdir (Creswell, 2007; Cmiliar, 2010; Merriam, 2013;
Subaşı & Okumuş, 2017).
Araştırma için Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etik Kurullarından (Sosyal ve
Beşeri Bilimler Yayın Etik Kurulu) 25 Şubat 2022 tarihli 2022-02 oturum sayısı ile etik kurul
onayı alınmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklem grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik
durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesinde amaç araştırmaya hız ve
pratiklik kazandırmak, araştırmanın maliyetini düşürmektir. (Patton, 2005; Yıldırım &
Şimşek, 2006). Ayrıca çalgı eğitimi kapsamında kullanılan dijital içerikli kitapların
incelenmesi ve söz konusu bu kitapların çalgı eğitiminde kullanılabilirliğinin
değerlendirilmesi amacıyla taramaya dahil edilen kitapların incelenmesi için doküman analizi
kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi ise çalışma ile ilgili araştırılması hedeflenen olgu
veya olgular hakkında mevcut olan yazılı belgelerin toplanıp belirli bir kural ve sistem
içerisinde analizi kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2021; Çepni, 2021).
Araştırma için yapılan görüşmeler dijital içerikli kitapların çalgı eğitimi kapsamında
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla aktif olarak çalgı eğitimi veren 8 müzik
öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerine
Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerine ait bulgular
Cinsiyet
f
Kadın
7
Erkek
1
Yaş
25-30 Yaş
6
31-35 Yaş
2
Mesleki Deneyim
4-9 Yıl
5
10-15 Yıl
3

%
87,5
12,5
75
25
62,5
37,5

Tablo 1’de de görüldüğü gibi öğretmenlerin %87,52’inin kadın, %12,5’ inin erkek olduğu;
%75 ’inin 25-30 yaş, %25’inin 31-35 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
katılımcıların %62,5’inin mesleki deneyimlerinin 4-9 yıl; %37,5’inin 10-15 yıl olduğu tespit
edilmiştir.
2.3. Verilerin Toplama Araçları
Araştırmada katılımcılardan elde edilen verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacı önceden belirlediği sorularda
görüşmenin akışına bağlı olarak görüşmenin akışını etkileyebilir. Araştırmacı görüşülen
kişinin soruları istediği şekilde yanıtlamasına fırsat verir (Türnüklü, 2000; Adhabi & Blash
Anozie, 2017).
Araştırma verilerini elde etmek üzere araştırmacı tarafından katılımcıların yaş, cinsiyet ve
mesleki deneyim bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu ve açık uçlu 7 sorudan oluşan
görüşme formu hazırlanmıştır. Geçerliği sağlamak için iki alan uzmanına bu sorular sorulmuş,
uzman görüşleri doğrultusunda sorular uygulama için son şeklini almıştır.
Araştırmada ayrıca çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli 25
kitap kütüphaneler ve farklı veri tabalarından elde edilmiş; 2000 ve sonrasında basılmış olan
kitaplara yer verilmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Demografik bilgilerin yer aldığı veriler ve incelenen kitaplardan elde edilen verilerin analizi
için frekans ve yüzde hesaplaması kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde
edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Betimsel
analizde katılımcıların görüşlerini yansıtması amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer
verilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2021; Dey, 1993).
Araştırmada elde edilen nitel veriler kodlanmış ardından temalara ayrılmış ve yorumlanmıştır.
Alıntılar yapılırken öğretmenlerin isimleri öğretmen 1 (Ö1), öğretmen 2 (Ö2) şeklinde
kısaltma yapılarak kodlanmıştır.
Araştırmanın nitel verilerinin güvenirliğini sağlamak amacıyla söz konusu veriler iki alan
uzmanının görüşüne sunulmuş ve tutarlılık incelemesi yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde
görüş birliği ve görüş ayrılıkları tespit edilmiş ve güvenirlik hesaplama formülü P (Tutarlılık
Yüzdesi)= Na(İki formda aynı kodlanan madde sayısı)*100/Nt (Bir formda bulunan toplam
madde sayısı) kullanılarak tutarlılık yüzdesi hesaplanmıştır (Çepni, 2021). Uzmanların
değerlendirmeleri arasındaki uyum 84.2 çıkmıştır. Bu değerin 70 veya üstünde olması yeterli
görüldüğünden veri analizi için güvenirliğin sağlandığı kanısına varılmıştır (Miles &
Huberman, 1994: akt. Baş, 2014).
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3. BULGULAR
Bu bölümünde araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2’ de çalgı eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli kitaplara ilişkin
bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli kitaplar
Kitabın Adı
Yazar Sayısı Baskı Yılı Dijital İçerik
Bağlama için Türkü Notaları ve Sözleri
1
2011-2021
Youtube
Animasyon Destekli Piyano Öğretim Yöntemi
1
2011-2021
Animasyon
Gitar ile Popüler Şarkılar
1
2011-2021
Web
Modern Şelpe Repertuvarı ve Metodu
1
2011-2021
Dvd
Saksafon Eğitimi Metodu
1
2011-2021
Cd
Elektro Gitar Metodu
1
2011-2021
Web
J. Thompson’dan Kolay Piyano Kursu 1
1
2000-2010
Cd
J. Thompson’dan Kolay Piyano Kursu 2
1
2000-2010
Cd
Piyano Eğitimi Seviye 1
1
2011-2021
Cd
Piyano Eğitimi Seviye 2
1
2011-2021
Karekod
Piyano Eğitimi Seviye 3
1
2011-2021
Karekod
Türkülerle Anadolu Bağlama Metodu
1
2011-2021
Karekod
Bağlama Metodu
1
2000-2010
Vcd
Suzuki Keman Okulu 1
1
2000-2010
PDF-Mp3
Suzuki Keman Okulu 2
1
2000-2010
PDF-Mp3
Suzuki Keman Okulu 3
1
2000-2010
PDF-Mp3
Suzuki Piyano Okulu 1
1
2011-2021
PDF-Cd
Piyano Eğitimi Seviye 5
1
2011-2021
Karekod
Piyanoda Pedal Kullanımı
1
2011-2021
Karekod
A.A. ile Piyano Eğitimi
1
2011-2021 PDF-Youtube
Oyunlarla Keman 1
2
2000-2010
Cd
Oyunlarla Keman 2
2
2011-2021
Cd
Kardeşim Piyano 1
1
2011-2021
Cd
Kardeşim Piyano 2
1
2011-2021
Cd
Denes Agey Piyano Metodu
1
2011-2021
PDF

Tablo 2’de incelenen kitapların tamamının çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere
hazırlanmış 25 dijital içerikli kitap olduğu görülmektedir. Kitapların %92’sinin tek yazarlı,
%8’inin 2 yazarlı olduğu; basım yıllarının %28’inin 2000-2010 yılları, %72’sinin 2011-2021
yılları arasında olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte incelenen kitapların %36’ sınin Cd
eklentisi olduğu, 20’sinin karekod içeriği olduğu, %8’inin web uzantısı olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca kitapların %12’sinin Mp3 destekli olduğu, %8’inin web ve youtube uzantısı
olduğu, %4’ünün ise animasyon, dvd ve vcd içeriği olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen
kitapların sadece %24’ünün Pdf içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Eğitim Sürecine Katkı

Tablo 3. Çalgı eğitimi kapsamında dijital içerikli kaynakların tercih edilebilirliğine
ilişkin öğretmen görüşleri
Tema
Kod
Katılımcılar
Sıklık
Pekiştirme
Ö4,Ö5,Ö7,
3
Etkili Öğrenme
Ö1,Ö6,Ö7,Ö8,
4
Sorumluluk Bilinci
Ö4
1
Disiplinli Çalışma Olanağı
Ö7
1
Ders Dışı Çalışmaya Katkı
Ö3,Ö8
2
Dikkat Çekici – İlgi Çekici
Ö6
1
Akılda Kalıcılık
Ö7
1
Ekonomiklik
Ö8
1
Öğrenme Hızına Katkı
Ö2,Ö8
2
Tablo 3’ de de görüldüğü gibi çalgı eğitimi kapsamında hazırlanan dijital içerikli kaynakların
tercih edilebilirliğine ilişkin görüş bildiren öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenlerin “eğitim
sürecine katkı” temasına ilişkin olarak pekiştirme (3), etkili öğrenme (4), sorumluluk bilinci
(1), disiplinli çalışma olanağı (1), ders dışı çalışmaya katkı (2), dikkat çekici-ilgi çekici (1),
akılda kalıcılık (1), ekonomiklik (1) ve öğrenme hızına katkı (2) yönünde görüş bildirdikleri
belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu temaya ilişkin görüşlerinden bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
“…Tercih ettiğimde öğrencilerimin pekiştirme yapmalarına dikkat ediyorum. Evde tek
başına çalışabilmesi de öğrencilere sorumluluk kazandırdığını düşünüyorum” (Ö4).
“…Tercih ediyorum. Çünkü ders sonrasında öğrenciler ödevlendirmelerden
sıkılabiliyor ve içerik dijital olduğunda bu durum dikkatlerini çekiyor. Kendi ilgi alakalarına
yönelik bir çalışma ortamı eğitimi daha etkili ve verimli hale getiriyor” (Ö6).
“Genelde PDF kullanıyorum. Ekonomik olması açısından. Ayrıca pdfler büyük punto
haline getirilebildiğinden küçük yaş grupları daha kolay öğrenme sağlıyor. Web uzantıları
derslerin içeriğinin desteklemesi açısından iyi oluyor. Dijital içerikli kitaplar sayesinde
derslerin daha etkili olduğunu düşünüyorum” (Ö8).

Teknik ve
Müzikaliteye Katkı

Tablo 4. Dijital içerikli kitapların teknik ve müzikal kazanıma katkısına ilişkin
öğretmen görüşleri
Tema
Kod
Katılımcılar
Sıklık
Rol-Model Olma
Ö1, Ö5, Ö7
3
Müzikalite Gelişimi
Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö8
6
Kolay Ulaşılabilirlik
Ö2,Ö8
2
İçselleştirme
Ö2
1
Mekansallaştırma
Ö4,Ö6
2
Motivasyon
Ö4,Ö5
2
Somutlaştırma
Ö1,Ö5,Ö6,Ö7
4
Hatırlatıcı Etki
Ö5,Ö6
2
Tablo 4’ de de görüldüğü gibi dijital içerikli kitapların teknik ve müzikal kazanımına
katkısına ilişkin görüş bildiren öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenlerin “teknik ve
müzikaliteye katkı” temasına ilişkin olarak rol-model olma (3), müzikalite gelişimi (6), kolay
ulaşılabilirlik (2), içselleştirme (1), mekansallaştırma (2), motivasyon (2), somutlaştırma (4)
ve hatırlatıcı etki (2) yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir.
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Bununla birlikte öğretmen 4 (Ö4), öğretmen 6 (Ö6) ve öğretmen 7 (Ö7)’ nin dijital içerikli
kaynakların çalgı eğitiminde teknik anlamda kazanım sağlayamayacağı ve dönüt-düzeltme
yapılamayacağından yanlış öğrenme durumu yaratabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.
Öğretmenlerin bu temaya ilişkin görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“ Katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle doğru seçilmiş teknik ve görsel anlamda
videoları çocuğun elinin altında sürekli izlemesini görmesi açısından destekleyici. Gösteripyaptırma konusunda da katkısı oluyor. Demonstrasyonuna, içselleştirmesine katkısı var”
(Ö2).
“ Çocuğun evde gidip kendi kendine çalışabileceği bir ortam yaratılması tabi ki
önemli. Eşlikli çalması çocuğu motive eder. Konser havasındaymış gibi hissedebilir. Müzikal
olarak kendini geliştirebilir bu anlamda. Dijital içeriklerin teknik olarak bir kazanımı
olacağını düşünmüyorum. Çünkü bence teknik öğretmenle öğrenilir. Öğretmen derste teknik
bozukluklara müdahale edebilir ancak video da ona kimse müdahale edemez” (Ö4).
“Teknik anlamda bir hatırlatıcı olarak yararı olabilir. Müzikal anlamda ise kitapların
eşlik içeriklerinin olması video içeriklerinin olması öğrencilerin konser ortamında
hissetmeleri, sahne performansı gibi ev ortamında deneyim yaşamalarına olanak
sağladığından müzikalitelerine bir katkısı olabilir. Derste yaptıklarımızı hatırlaması
açısından da oldukça etkili” (Ö6).

Dijital İçerikler

Tablo 5. Dijital içerikli kaynakların tercih edilen özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri
Kod
Katılımcılar
Sıklık
Tema
Anlaşılabilirlik
Ö1
1
Video Desteği
Ö2,Ö6
2
Cd İçeriği
Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8
5
Mp3 Destekli / Eklenti /
Ö3,Ö4,Ö6,Ö8
4
Karekod İçeriği
Ö5,Ö7
2
PDF
Ö2,Ö4
2
Görsel İçerik
Ö2
1
Tablo 5’te de görüldüğü gibi dijital kaynakların tercih edilen özelliklerine ilişkin görüş
bildiren öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenlerin “dijital içerikler” temasına ilişkin olarak
anlaşılabilirlik (1), video desteği (2), cd içeriği (5), mp3 destekli (4), karekod içeriği (2), Pdf
(2) ve görsel içerik (1) yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu temaya
ilişkin görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
“İçeriğinde eşlik CD’si olması çok önemli. Çocuğa parçayı öğretmesi için, derste
yaptığımızın aynısını evde tekrar etmesi açısından video içerikli olması önemli. Sözel-görsel
içerikten çok sesli (mp3) içeriği olmasını tercih ediyorum” (Ö3).
“Karekod çok hızlı erişim sağlıyor. Karekodla içeriğe ulaşım daha kolay, öğrenciler
evde daha rahat çalışıyor. Örnek oluyor çünkü” (Ö5).
“Öğrencilere eşlik açısından Cd olmasını isterim. Eşlikle beraber çalışmasını
sürdürsün isterim. Karekod ayrıca önemli benim için…” (Ö7).
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Öğrenme
Kazanımları

Tablo 6. Dijital içerikli kaynakların öğrenme kazanımlarına katkısına ilişkin öğretmen
görüşleri
Tema
Kod
Katılımcılar
Sıklık
Eşlikle Uyum
Ö3,Ö4
2
Müziksel İşitme Gelişimi
Ö6
1
Temel Müzik Ögeleri
Ö2,Ö7
2
Teknik Kazanımlar

Ö5,Ö6,Ö7

3

Tablo 6’da da görüldüğü gibi dijital içerikli kaynakların öğrenme kazanımlarına katkısına
ilişkin görüş bildiren öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenlerin “öğrenme kazanımları”
temasına ilişkin olarak eşlikle uyum (2), müziksel işitme gelişimi (1), temel müzik ögeleri (2)
ve teknik kazanımlar (3) yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu temaya
ilişkin olarak görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Çalgının tutuşu-duruşu konusunda yardımcı olabilir. Nota bilgisi-temel müzik
ögeleri görselleştirileceğinden yardımcı olacaktır (Ö7).
“Söyleyip-çalma kazanımını /Gösterip-yaptırma öğretim yöntemi… kullanılacağından
“… eserini çalabilir.” “…. Ezgi-ritim geliştirmesine yardımcı olur” “işitme gelişimi sağlar”
gibi kazanımlara katkısı olacağını düşünüyorum (Ö6).
“Notaları tanıma için görsel olduğunda PDF olduğunda, kolay öğrenme yapar.
Teknoloji çağı çocuklarının öğrenme güdüsünü desteklediğini düşünüyorum” (Ö2).
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada çalgı eğitimine yönelik olarak hazırlanmış dijital içerikli kitaplar ve bu
kitapların kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda çalgı eğitimi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış 25 dijital içerikli
kitap incelenmiş; kitapların %92’sinin tek yazarlı, %8’inin 2 yazarlı olduğu; basım yıllarının
%28’inin 2000-2010 yılları, %72’sinin ise 2011-2021 yılları arasında olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte incelenen kitapların %36’ sının Cd eklentisinin, %20’sinin karekod içeriğinin
ve %8’inin web uzantısının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kitapların %12’sinin Mp3
destekli, %8’inin web ve youtube uzantılı, %4’ünün ise animasyon, dvd ve vcd içerikli olduğu
tespit edilmiştir.
Çalgı eğitimi kapsamında hazırlanmış dijital içerikli kitapların kullanılabilirliğine ilişkin
öğretmen görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmaya katılan öğretmenlere “Dijital içerikli
kaynakları çalgı eğitimi kapsamında tercih ediyor musunuz? Neden?” sorusu sorulmuş,
katılımcıların cevaplarından elde edilen kodlar “eğitim sürecine katkı” teması haline
getirilmiş ve görüşler bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Ulaşılan bu tema çerçevesinde dijital
içerikli kitapların etkili öğretim ortamına katkı sağladığı, öğrencilerin disiplinli çalışmalarına
ve sorumluluk bilinci kazanmalarına yardımcı olduğu; bununla birlikte kitapların ilgi çekicilik
ve akılda kalıcılık özelliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalar
çalgı eğitimi kapsamında dijital içerikli kitapların kullanımının eğitim sürecine katkısı
olduğunu destekler niteliktedir. Hakkari ve diğerleri (2017) yapmış oldukları çalışmada
zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) için bir müfredat geliştirerek öğrencilerin kimya dersindeki
başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerine etkilerini incelemiş, araştırma sonucunda
deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Aviyanti ve
Widiaty (2021) yapmış oldukları çalışmada e-kitapların eğitim-öğretim sürecini teknolojik
gelişmelerle desteklediği ve öğrenme sürecine katkı sağladığını tespit etmişledir.
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Buradan yola çıkılarak dijital içerikli kaynaklarla zenginleştirilen eğitim sürecinin daha etkili
ve kalıcı izli değişikliklere katkı sağladığı düşünülebilir.
“Dijital içerikli kaynakların çalgı eğitimi kapsamında öğrencinin teknik ve müzikal
kazanımına katkısına ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusundan ulaşılan kodlar “teknik ve
müzikaliteye katkı” teması haline getirilmiş ve görüşler bu doğrultuda değerlendirilmiştir.
Ulaşılan bu tema çerçevesinde dijital içerikli kitapların öğrencilerin müzikalitelerini
geliştirmelerine katkı sağladığı; öğrencilerde soyut kavramları somutlaştırdığı ve hatırlatıcı
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kitapların dijital içeriklerinin (Youtube, cd, mp3,
karekod, video, pdf, vb.) öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı ve çalgı eğitimini
içselleştirmelerine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçları
destekler nitelikte Xu ve diğerleri (2020) yapmış oldukları çalışma da çocukların erken
çocukluk döneminde e-kitaplardaki hikayeleri kavrama düzeylerini incelemiş; araştırmada ekitapların odaklanmayı kolaylaştırdığı, öğrenme çıktılarına pozitif yönde katkı sağladığı ve
çocuklara keyifli bir okuma deneyimi yaşattığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca araştırmadan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalgı eğitimi kapsamında dijital içerikli kaynakların
kullanılmasında anında dönüt-düzeltme yapılamaması nedeniyle söz konusu kaynakların
öğrencinin teknik kazanımlarını destekler nitelikte olmadığı belirlenmiştir.
“Tercih ettiğiniz dijital içerikli kaynaklarda ne tür özelliklerin olmasına dikkat ediyorsunuz?”
sorusundan ulaşılan kodlar “dijital içerikler” teması haline getirilmiş ve görüşler bu
doğrultuda değerlendirilmiştir. Ulaşılan bu tema çerçevesinde katılımcıların dijital içerikli
kaynakları video, cd, mp3, karekod ve Pdf özelliği olması ve anlaşılabilirliği kolaylaştırması
açısından tercih ettikleri tespit edilmiştir.
“Çalgı eğitimi kapsamında hangi kazanımlar için dijital içerikli kitaplara başvurulabilir?
Neden?” sorusundan ulaşılan kodlar “öğrenme kazanımları” teması haline getirilmiş ve
görüşler bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Ulaşılan bu tema çerçevesinde çalgı eğitimi
kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış dijital içerikli kitapların öğrencilerin eşlikle
uyumlu olarak çalabilmelerine ve müziksel işitme gelişimlerine katkı sağladığı tespit
edilmiştir. Ayrıca dijital içerikli kaynakların temel müzik ögeleri ve teknik kazanımlar
konusunda da olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalar
dijital içerikli kitapların öğrencilerin öğrenme kazanımlarına katkı sağladığını destekler
niteliktedir. Sawitri ve diğerleri (2021) yapmış oldukları çalışmada fizik dersi için hazırlanmış
e-kitapların öğrencilerin anlama ve kavrama düzeylerini desteklediği ve derse yönelik bilgi,
beceri, tutum ve isteklerini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Özer Şanal ve Türel (2018)
yapmış oldukları çalışmada etkileşimli e-kitapların çoklu ortam desteği sağladığını, not alma
ve tekrar etme gibi özelliklerin dersi destekleyici olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
Genel, mesleki ve özengen müzik eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkili bir çalgı
eğitiminin öğrencinin müzik ve çalgı dersine yönelik istek, tutum ve motivasyonunu attırdığı;
estetik beğeni ve kültür düzeyinin de gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir (Uçan, Yıldız &
Bayraktar, 1999; Arslan & Gül, 2019). Bu nedenle söz konusu çalgı eğitiminin
planlanmasında ders kapsamında kullanılacak olan materyallerin dijital içeriklerle
zenginleştirilmesi, ders planlamasının öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanması
gerekli görülmektedir.
Günümüz teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan dijital içerikli kaynakların öğrencilerin
öğrenme ortamlarına ilgi ve isteklerini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca söz konusu bu
kaynakların öğrencilerin disiplinli çalışmalarına ve sorumluluk bilinci kazanmalarına da
yardımcı olduğu düşünülmektedir.
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Bu nedenle müzik eğitiminde söz konusu bu kaynaklara yer verilmesi ders içeriğinin
zenginleştirilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesinin artması ve derse aktif katılımının
sağlanması açısından gerekli görülmektedir.
Etkili ve kalıcı bir çalgı eğitimi için ders içi planlamaların yanı sıra ders dışı yapılacak
çalışmaların da planlanması önemli ve gerekli görülmektedir. Çalgı eğitimi kapsamında
öğrencinin bireysel olarak yaptığı çalışmaların çalgısına ilişkin teknik ve müzikal
kazanımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalgı eğitimi sürecinde
hedeflenen kazanımlara ulaşmada dijital içerikli kaynaklarla desteklenmiş bir öğretim
programına yer verilmesi önemli görülmektedir.
Müzik eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalgı eğitiminin öğrencilerin müziksel işitme
becerilerine, teknik ve müzikal kazanımlarına katkı sağladığı bilinmektedir (Uyan, 2013).
Çalgı eğitimi kapsamında eşlikli çalışmalarla birlikte çalabilme becerisinin geliştirilmesine ve
sahne performansının artmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu düşünce ile öğrenciye
eşlikli prova yapabileceği dijital içerikli kaynakları kullanabilme fırsatları sunulmalı ve bu
sayede öğrencinin sahne performans süreci desteklenmelidir.
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GÖRSEL VE İŞİTSEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN MUTASYON DÖNEMİ
ÖĞRENCİLERİNİN SES FARKINDALIKLARINA KATKISI
Nur Didem TAŞKIRAN
Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-6932-2097
Doç. Dr. Gülnihal GÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ORCID: 0000-0001-9437-2419
ÖZET
Görsel ve işitsel materyallerin ders sürecini olumlu yönde etkilediği ve söz konusu bu
materyallerle öğrencinin süreç içerisinde daha aktif hale gelmesine katkı sağlandığı
düşünülmektedir. Bu kapsamda özellikle öğrencilerin büyük fiziksel değişimler yaşadıkları
mutasyon dönemi içerisinde kendi ses özelliklerini tanımalarının sağlanması; ses değişimi ve
ses sağlığını korumaya ilişkin farkındalıklarının arttırılması amacı ile görsel ve işitsel destekli
materyallerin süreç içerisinde kullanılması önemli görülmektedir. Ortaöğretim 9. sınıf müzik
dersi “ses ve müzik” ünitesinde sesin oluşumu, insan sesinin oluşumu, ses sağlığının
korunması ve ses alanları konuları yer almaktadır. Bu ünitedeki kavramların öğrenciler için
oldukça soyut kavramlar olduğu bilinmekte; görsel ve işitsel destekli öğretimin öğrencilerin
içinde bulundukları döneme ilişkin farkındalıklarını destekleyeceği düşünülmektedir. Bu
düşünce ile bu araştırmada “ses ve müzik” ünitesindeki konuları kapsayan görsel ve işitsel
destekli bir sunum gerçekleştirilmiş ve sunumun öğrencilerin mutasyon dönemi ses
farkındalıklarına katkısına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
sonucunda görsel ve işitsel destekli gerçekleştirilen sunum ortamının öğrencilerin öğrenme
düzeyine ve hızına olumlu yönde katkısının olduğu; materyallerin akılda kalıcı, dikkat çekici
ve odaklanmayı kolaylaştırıcı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu sunumun
öğrencilerin mutasyon dönemi farkındalıklarına, ses organlarını tanımalarına, içinde
bulundukları değişimi kabullenmelerine ve bilinçlenmelerine katkısının olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca öğrencilerin görsel ve işitsel destekli materyallerle desteklenmiş sunumların
arttırılmasına yönelik beklentilerinin de olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel ve işitsel destekli materyaller, mutasyon dönemi, ses farkındalığı
THE CONTRIBUTION OF VISUAL AND AUDITORY ASSISTED TEACHING TO
THE SOUND AWARENESS OF MUTATION PERIOD STUDENTS
Abstract
It is believed that visual and auditory materials positively affect the course process and
contribute to the fact that the student becomes more active in the process with these materials.
In this context, it is considered important to use visual and auditory materials in the process,
especially in order to enable students to recognize their own voice characteristics during the
mutation period when they are experiencing major physical changes; for the purpose of
increasing their awareness of sound change and sound health protection. In the "sound and
music" unit of the 9th grade music lesson, the formation of sound, the formation of the human
voice, the protection of vocal health and sound fields are included. It is known that the
concepts in this unit are quite abstract concepts for students; it is thought that visual and
auditory aided teaching will support student’s awareness of the period they are in.
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Within the scope of this idea, in this research, a visual and auditory assisted presentation
covering the topics of the "sound and music" unit was carried out and it was aimed to
determine the opinions of the students about the contribution of the presentation to the sound
awareness of the mutation period. As a result of the research, it has been determined that the
presentation environment with visual and auditory aid contributed positively to the learning
level and speed of the students and the materials are memorable, remarkable and facilitating
focus. In addition, it was determined that the presentation in question contributed to the
students' awareness of the mutation period, recognition of the vocal organs, acceptance of the
change they are in and their awareness. Also, it has been determined that the students have
expectations for increasing the presentations assisted by visual and auditory materials.
Keywords: Mutation period, sound awareness, visual and auditory assisted materials
GİRİŞ
Teknoloji yaşamın her aşamasında var olan ve değişim gösteren; bireyin gerek sosyal gerek
eğitim gerekse iş hayatının önemli bir parçası haline gelmiş, hayatı kolaylaştırma imkânı
sunan bilgi ve becerilerin tümüdür.
Yaşadığımız dünyanın parçası olan teknolojinin bir gereklilik haline geldiği söylenebilir. Söz
konusu gereklilikler eğitim hayatında da öncelikli hale gelmiştir. Eğitimde teknoloji, uygun
teknolojik süreçleri ve kaynakları oluşturarak, kullanarak ve yöneterek öğrenmeyi
kolaylaştırma ve dersteki performansı arttırma anlamına gelmektedir (Bilgiç, 2021; Bilgiç ve
Tüzün, 2018; Özçiftçi, 2014; Januszewski & Molenda, 2008). Medya ve ağ donanımı gibi
çeşitli araçlarla ilgili olan eğitimde kullanılan teknoloji, mesaj, ses, görüntü ileten çeşitli
medya türlerinden oluşur. Ayrıca ses veya video bandı, uydu tv, cd-room ve bilgisayar tabanlı
öğrenme gibi teknolojik uygulamalar ve süreçleri de içermektedir (Uzoka & Abolo, 2017;
Eliküçük, 2006; Balkan, 2007; Erden, 2005). Eğitim süreci içerisinde teknolojiye yer
verilmesi, öğrenmede kalıcı izli değişikliklerin gerçekleşebilmesi amacı ile gerekli
görülmektedir. Öğrencinin dersteki performansı arttırmak, kolaylaştırmak ve öğrenciyi derse
teşvik etmek amacı ile eğitim alanındaki uygulama ve çalışmaya yönelik yazılım, süreç ve
donanım gibi teknolojik araçların geliştirilmesi ve uygulanmasına öğretim teknolojisi denir.
Öğretim teknolojisi, daha geniş öğretim yöntemleri yelpazesi ile öğretimde yetkinliğin
sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır (Arı, 2019; Olah, 2019; Adıgüzel, 2010;
Bangır Alpan, 2008). Görsel ve işitsel destekli öğretim teknolojisi 1920-1930 yılları arasında
“görsel ve işitsel öğrenim hareketi” akımı olarak ortaya çıkmış, “Visualizing the Curriculum
(Müfredatın görselleşmesi)” adlı ders kitabının basılması ile görsel ve işitsel materyallerin
eğitime farklı bir yön vereceği kabul edilmiştir (Reiser, 2002). Buradan yola çıkarak ilgili
araştırmalara bakıldığında, eğitim faaliyetlerinde teknoloji kullanımının önemi görülmektedir.
Costley (2014) yapmış olduğu araştırmada eğitim sürecinde teknolojiye yer verilmesinin,
akran iş birliğine olanak sağlayacağını ve öğrencinin dersteki motivasyonunu arttıracağını
ifade etmiştir. Benzer şekilde Draude ve Brace (1999) de eğitimde teknolojinin
kullanılmasının öğrenme sürecini pozitif yönde etkileyerek kolaylaştırdığını, öğrencinin derse
olan ilgi ve memnuniyetini arttırdığını belirtmişlerdir.
Görsel ve işitsel kaynakların kullanımı ile gerçekleşen öğretim hem öğretmeni hem de
öğrenciyi etkin bir şekilde derse dahil etmektedir. Çünkü öğretme, öğreten ve öğrenen
arasında gelişen iki yönlü etkileşimden oluşmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen öğretim,
öğrenmenin kalitesini arttırdığı gibi kavramların kolay anlaşılmasını da sağlamaktadır. Bilim
ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve bunun eğitime yansıyan etkisi, öğrenme sürecinde görsel
ve işitsel kaynaklara duyulan ihtiyacın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir (Olagbaju
&Popoola, 2020; Arı, 2019; Akçay, Feyziolu ve Tüysüz, 2003).
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Eğitimde kullanılan teknolojik materyallerin öğrenme sürecini daha kalıcı hale getireceği;
özellikle görsel ve işitsel teknolojik materyallerle desteklenen eğitim sürecinin daha etkili ve
verimli olacağı düşünülmektedir. Cuban (2001) a göre bireylerin %10’nu okuyarak, %20’si
işiterek, %30’u görerek, %50’si hem görerek hem de işiterek, %70’i anlatarak, %90’ı da hem
anlatarak hem de yaparak öğrenmektedir. Bu düşünce ile görsel ve işitsel materyaller ile
desteklenmiş bir eğitim sürecinin bireyin öğrenme sürecine olumlu yönde katkısı olacağı ve
söz konusu bu sürecin daha ilgi çekici hale gelebileceği düşünülmektedir.
Sınıfa uygun olarak kabul edilen görsel ve işitsel kaynaklar; slayt cihazı, projektör, tepegöz,
episkop, eğitim dvd’leri, mp 3 ve mp 4 çalar, televizyon, sosyal medya araçları vb. olarak
sayılabilir. Bu materyaller öğrenmeyi pekiştirip, akılda kalıcılığı arttırdığı gibi aynı zamanda
öğrencinin derse odaklanmasını ve aktif katılımını da sağlamaktadır (Olagbaju & Popoola,
2020; Özel, 2013; Akpınar ve Aydın, 2009).
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler eğitim alanında
birçok farklı dersin işlenişini de olumlu yönde etkilemektedir (Coşkun ve Yürektürk, 2020;
Sayan, 2016; Çankaya ve Karamete, 2008). Bu nedenle her ders öğretmeninin yeni neslin
ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiden etkin bir şekilde yararlanması ve yeniliklere ayak
uydurması önemli görülmektedir. Müzik eğitimi içerisinde teknolojinin rahatlıkla
kullanılabileceği ve öğrencinin eğitim-öğretim sürecine daha aktif bir şekilde katılabileceği
derslerin içinde müzik dersinin de olacağı düşünülmektedir. Gorgoretti (2019) yenilikçi
uygulamalarla teknolojinin kullanılmasının müzik eğitimine olumlu yönde katkı
sağlayacağını, çağdaş müzik eğitiminin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesinin
gerekliliğini ifade etmektedir. Benzer şekilde Zhao (2016) da müzik eğitiminde kullanılan
görsel ve işitsel destekli materyallerin ders verimini arttırdığını, öğretimin kalitesini ve
öğrenme sürecinin sonucunu olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir.
Müzik derslerinde bilgisayar, internet, elektronik müzik aletleri, televizyon, video, bilgisayar
programları, ses sistemleri ve diğer çeşitli teknolojik cihazlardan yararlanılması öğrencilerin
kişisel akademik becerilerini geliştirmekte, müzik dersinden zevk almalarına katkı
sağlamakta, yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını da arttırmaktadır. (Maba, 2020; Qionggang,
2009).
İlgili alanyazın incelendiğinde ulusal ve uluslararası pek çok çalışmanın yapıldığı
görülmektedir. Görsel ve işitsel materyallerin ders sürecini olumlu yönde etkilediği ve söz
konusu bu materyallerin öğrencinin süreç içerisinde daha aktif hale gelmesine katkı
sağladığına ilişkin çalışmaların olduğu tespit edilmiştir. (Ibe & Abamuche, 2019; Gülen ve
Demirkuş, 2014; Ashaver & Igyuve, 2013; Akgün, Özden, Çinici, Aslan ve Berber, 2014;
Nelson, Buabeng & Osafo, 2012; Kim & Gilman, 2008; Dalton & Hannafin, 1986). Ayrıca
görsel ve işitsel materyallerle desteklenen müzik eğitiminin de öğrenme sürecine olumlu
katkılarının olduğuna ilişkin çalışmalar da literatürde yerini almaktadır. (Mert ve Şen, 2019;
Ünlü, 2019; Bowyer, 2000)
Özellikle öğrencilerin büyük fiziksel değişimler yaşadıkları ergenlik döneminde en belirgin
değişimlerden biri de seslerinde gerçekleşmektedir. Ancak bu dönemdeki ses değişimi
görecelidir ve fizyolojik açıdan kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir (Welch, 2006). Bu
nedenle mutasyon dönemi içindeki bireylerin ses özelliklerini tanıması, ses değişimi ve ses
sağlığını korumaya ilişkin farkındalıklarının artması büyük önem taşımaktadır. Bu düşünce ile
bu dönemde gerçekleşecek müzik eğitiminin öğrencilerin değişim ve gelişimlerine katkı
sağlayacak nitelikte gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.
Ortaöğretim 9. Sınıf müzik dersi “ses ve müzik” ünitesinde sesin oluşumu, insan sesinin
oluşumu, ses sağlığının korunması ve ses alanları konuları yer almaktadır.
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Bu ünitedeki kavramların öğrenciler için oldukça soyut kavramlar olması nedeni ile görsel ve
işitsel materyaller ile desteklenerek öğrencilerin içinde bulundukları döneme ilişkin
farkındalıklarına katkı sağlamasının önemli olduğu görülmektedir. Bu düşünce ile bu
araştırmada “ses ve müzik” ünitesindeki konuları kapsayan görsel ve işitsel destekli bir sunum
gerçekleştirilmiş ve sunumun öğrencilerin mutasyon dönemi ses farkındalıklarına katkısına
ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla “görsel ve işitsel destekli
eğitimin mutasyon dönemi öğrencilerinin ses farkındalıklarına katkısı nedir” sorusu
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Sunumun gerçekleştirildiği ortamın öğrenme düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?
2. Sunumun görsel ve işitsel destekli materyal ile gerçekleşmesine ilişkin katılımcı görüleri
nelerdir?
3. Sunumun mutasyon dönemi farkındalıklarına ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma gurubu ve verilerin elde edilmesine yönelik bilgiler
verilmiştir.
Araştırma Modeli
Yapılan çalışmada nitel araştırma türlerinden durum (vaka) çalışması kullanılmıştır. Creswell
(2021) durum (vaka) çalışmasını gerçek yaşamdan, güncel ortamın içindeki bir durumun
araştırılması olarak tanımlamakta ve bu çalışmanın ayırt edici özelliğinin ise, duruma yönelik
derinlemesine bir araştırma sunmak olduğunu ifade etmektedir. Bu araştırma ile görsel ve
işitsel destekli öğretimin mutasyon dönemi öğrencilerinin ses farkındalıklarına katkısına
ilişkin alınan görüşler derinlemesine araştırılarak belirlenmeye çalışılacaktır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa iline bağlı İnegöl ilçesindeki Halil İnalcık Sosyal
Bilimler Lisesinde eğitim gören 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 6’sının kız, 2’sinin erkek
toplam 8 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada, basit seçkisiz örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Seçkisiz örnekleme ile tüm katılımcıların seçilme olasılığı aynıdır ve bir
katılımcı seçimi diğer katılımcıyı etkilememektedir (Karasar, 2019; Büyüköztürk vd. , 2010)
Bu doğrultuda katılımcı öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği,
kişilerin çeşitli konulardaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası
sebeplerinin öğrenilmesinde en pratik yol olarak kullanılmaktadır (Karasar, 2019). Bu
düşünce ile araştırmanın konusu olan görsel ve işitsel destekli öğretimin mutasyon dönemi
öğrencilerinin ses farkındalıklarına katkısına ilişkin görüşlerini araştırabilmek amacıyla
katılımcı öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı önceden hazırladığı sorulara sadık
kalarak hem önceden hazırladığı soruları sorma hem de detaylı araştırma için ek sorular sorma
hakkına sahiptir ve görüşmeci soruların sırasını ve yerini de isterse değiştirebilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2021). Araştırmada katılımcılara açık uçlu 4 soru sorulmuştur ve belirlenen soruların
yanı sıra konu hakkındaki düşüncelerini daha derinlemesine inceleyebilmek için konudan
sapmadan farklı sorular da sorulmuştur. Soruların geçerliğini sağlamak için iki alan
uzmanından görüş alınmış ve bu görüşler neticesinde sorular uygulama için son şeklini
almıştır.
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Araştırma kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 15/12/2021 oturum tarihli ve
38898 oturum sayısıyla izin alınmıştır.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmada veriler araştırmacının katılımcı öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yapması ile
toplanmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmelerden önce katılımcılardan ve velilerinden “Onam
Formları” ile izinler alınmıştır. Yüz yüze görüşmeler esnasında katılımcıların da izni alınarak
ses kaydı yapılmış bu kayırlar sonradan “Word” belgesi olarak yazıya dönüştürülmüştür.
Yazılı belgelere katılımcılara teyit amaçlı gösterilmiş ve cevaplarını teyit etmeleri istenmiştir.
Katılımcılar ile yapılan görüşmelere yönelik bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Tablo 1. Katılımcılar ile Yapılan Görüşmelere Yönelik Bilgiler
Görüşmenin Yapıldığı
Görüşme Süresi
Onay Alınan Tarih
Tarih
dk. sn
10.12.2021
07.30
14.12.2021
10.03.2021
09.51
16.12.2021
10.12.2021
08.42
15.12.2021
10.12.2021
09.39
16.12.2021
10.12.2021
08.13
17.12.2021
10.12.2021
11.42
17.12.2021
10.12.2021
12.26
15.12.2021
10.12.2021
08.55
16.12.2021

Araştırmada elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çepni (2021) içerik
analizinde toplanan veriler ile açıklanabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmanın temel amaç
olduğu ifade etmiştir ve bu verilerin daha derin bir işleme tabi tutulduğunu belirtmiştir. Bu
kapsamda içerik analizi yöntemiyle veriler derinlemesine incelenmiş, tema ve kodlar
oluşturulmuştur. Böylece görsel ve işitsel destekli öğretimin mutasyon dönemi öğrencilerinin
ses farkındalıklarına katkısına, katılımcıların bu kapsamda gerçekleşen seminerin ortamının
öğrenme düzeyine etkisine, mutasyon dönemi farkındalıklarına yönelik görüşleri alınmış,
toplanan veriler derinlemesine incelenmiş, bu yönde tema ve kodlar oluşturularak
yorumlanmıştır. Araştırmada çalışma grubundaki öğrencilerin isimlerine yer verilmemiş olup
öğrenciler katılımcı 1 (K1), katılımcı 2, (K2) şeklinde kısaltma yapılarak kodlamalar
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çözümlemelerin uzmanlar arası tutarlığının incelenmesi
amacıyla “P (Tutarlık Yüzdesi) = Na (iki formülde aynı kodlanan maddesi sayısı) *100/Nt
(bir formda bulunan madde sayısı)” formülü uygulanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Elde
edilen verilerin çözümlenmesinin ardından tutarlık yüzdesi %87,87 olarak belirlenmiştir.
Yıldırım ve Şimşek’ e (2021) göre uyuşum yüzdesi %70 olduğunda araştırmanın
güvenirliğinin sağlandığı ifade edilmektedir. Bu açıklama doğrultusunda araştırmadan elde
edilen verilerinden oluşturulmuş tema ve kodlara yönelik çözümlemenin tutarlı olduğu
söylenebilmektedir.
BULGULAR
Bu bölümde veri toplama aracından elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Şekil 1’ de katılımcıların ortamın öğrenme düzeyine katkısına ilişkin görüşlerinden elde
edilen “öğrenme düzeyi” temasına yönelik kodlamalara yer verilmiştir.
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Şekil 1.
Ortamın öğrenme düzeyine katkısına ilişkin katılımcı görüşleri
Şekil 1’ de de görüldüğü gibi sunumun gerçekleştirildiği ortamın öğrenme düzeyine katkısına
ilişkin katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir. Mekân alt temasına ilişkin olarak mekân
büyüklüğü (7), havalandırılmış ortam (5), kişi sayısı (3), havasız ortam (2), sessiz ortam (2),
uygun görüş açısı (1), dikkat dağıtıcı unsurların olmaması (1), odaklanma sorunu (1) yönünde
görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcı sayısı alt temasına ilişkin olarak
katılımcı sayısının uygunluğu (3), katılımcı sayısının olumsuz etkisi (2), katılımcı sayısının
olumlu etkisi (2) yönünde görüş bildirdikleri; zaman alt temasına ilişkin olarak ise, etkinlik
saati (3) yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun
gerçekleştirilen ortamın öğrenme düzeyine katkısına yönelik olumlu görüş bildikleri; bir
katılımcının (K8) sunumun gerçekleştirildiği ortamda dikkat dağıtıcı unsurların olduğu
yönünde görüş bildirdiği belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak ortam koşulların öğrenme
düzeyine etki ettiği düşünülebilir. Bu temaya ilişkin katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda
yer verilmiştir:
“Dikkat çekici başka unsurlar olmadığı için dikkatimi oraya toplayabildim. O yüzden bunun
öğrenmeme katkısı oldu. Daha rahat öğrendim. Seminerin yapıldığı saat uygun bir saatti.
Öğlen molasından sonraydı, aydınlatma ve oturma düzeni gayet güzeldi. Görmemi etkileyen
olumsuz bir durum yoktu”. (K1)
“Konferans salonu gayet büyüktü ve bu tarz ortamlarda kendimi ciddi hissederim ve konuya
daha odaklanırım. Benim için olumlu oldu”. (K2)
“Açıkçası kalabalık ortamlarda semineri dinlemek bana bir ciddiyet veriyor ve konuya daha
çok konuya odaklanma hissiyatı veriyor. Onun dışında 240 kişiye yakın olmamıza rağmen
herhangi bir ses sıkıntısı hissetmedim. Herkes ciddiyetle öğretmenimizi dinledi bu da
gerçekten güzel bir ortam oluşmasını sağladı. Gerçek bir seminerde olduğumu ve insanların
dikkatle öğretmenimizi dinlemesi bana güzel bir ortamda olduğumu hissettirdi”. (K7)
“Yaklaşık 240 kişi vardı aslında bir seminere göre az bir sayı bile denebilir. Ama bizim
konferans salonumuz küçük olduğu için sayı çok fazlaydı. Bana göre sayı daha az olmalıydı.
9. Sınıflar ikiye ya da üçe bölünüp seminer gerçekleştirilebilirdi. Böyle bir ortamda başka bir
ders işlemek istemezdim”. (K8)
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Şekil 2’ de katılımcıların “materyal” temasına ilişkin görüşlerinden elde edilen kodlara yer
verilmiştir.

Şekil 2.
Görsel ve işitsel destekli materyallerle desteklenen sunumun anlama düzeyine katkısı
Şekil 2’ de de görüldüğü gibi katılımcıların görsel ve işitsel materyallerle desteklenen
sunumun anlama düzeyine katkısına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Materyal temasına
ilişkin olarak akılda kalıcılık (6), dikkat çekici (5), öğrenme hızına olumlu etkisi (5),
odaklanmayı kolaylaştırma (3), öğrenmeye katkı (3), zamanın farkında olmama (2), etkileyici
(2), farkındalığı arttırma (2), keyif alma durumu (2) yönünde görüş bildirdikleri tespit
edilmiştir. Bu temaya ilişkin bazı katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir:
“Powerpoint sunumu yapılmıştı, benim için hiçbir şey fark etmez, ne olursa olsun konuyu
anlayabiliyorum. Ben görerek ve dinleyerek te öğreniyorum. Çalışarak hiçbir şekilde
öğrenemiyorum. Böyle bir sunum benim öğrenmemi olumlu yönde etkiledi” (K1)
“Görseller ve ses sistemi oldukça başarılıydı. Sadece bir MR görüntüsü vardı ondan baya bir
korktum. Dil baya kötüydü. Ama dikkatimi çekti görüntüler. Öğrenme açısından da başarılı
olduğunu düşünüyorum”. (K4)
“Arka sıralarda oturmama rağmen, öğretmenimizin herkese ilgi ve alakası sayesinde bir
sessizlik ortamı oluştu ki görsel materyaller bunu destekledi. Zorunlu bir susma eylemi yoktu,
insanlar bu isteyerek yaptılar. Bu bir derste anlatılsaydı daha az anlardım ama seminerde çok
daha iyi ve hızlı anladığımı söyleyebilirim”. (K6)
“İnsanların kendilerine göre öğrenme biçimleri vardır, ben biraz görsele biraz da işitsele
yatkınım. Yani biri olmadan diğer öğrenmem eksik kalıyor ama bu seminerde hem görsel hem
işitsel materyaller gayet yeterliydi. Öğrenmeme son derece yardımcı oldu. Hem videolar hem
de görseller ve powerpoint sunusu konuyu öğrenmeme yardımcı oldu. O yüzden materyalleri
yeterli buldum”. (K7)
Şekil 3’ te katılımcıların görsel ve işitsel destekli eğitimin mutasyon dönemi öğrencilerinin
ses farkındalıklarına katkısına ilişkin görüşlerinden elde edilen kodlara yer verilmiştir.
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Şekil 3.
Görsel ve işitsel destekli materyallerle gerçekleştirilen sunumun mutasyon dönemi
farkındalıklarına katkısı
Şekil 3’ de de görüldüğü gibi katılımcıların “farkındalık” temasına ilişkin görüşlerine yer
verilmiştir. Farkındalık temasına ilişkin olarak bilinçlenme (8), değişimi kabullenme (6),
kendi sesini tanıma (6), ses organlarını tanıma (6), bilinmeyeni çözümleme (5) yönünde görüş
bildirdikleri belirlenmiştir. Bu temaya ilişkin bazı katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir:
“Yeni bilgiler öğrendim ve bu benim için gayet iyi oldu. Çünkü her şeyi bilmek istiyorum ses
konusunda. Müzik üzerine de ilerlediğim için sesim benim için çok değerli bir şey. Ses
organlarını ve değişimini öğrenmem, bilimsel açıklamasını bilmek benim için gayet iyi oldu”.
(K2)
“Sesimizin değişmesi anlamında bazı bilinmeyen şeyleri kafamda daha rahat açıklayabildim.
Ses değişimimin farkına vardım daha ince ve tizdi sesim ama şu an daha oturmaya başladı”
(K3)
“Bu seminerde sesimi oluşturan organları daha iyi tanıdım. Bir çoğumuz sesimizin nasıl
çıktığını bilsek de bu konuya bu kadar hâkim değildik. Bu sunum ses
organlarını
ve
değişimlerini öğrenmemize katıda bulundu” (K5)
“Yaşıtlarıma göre sesim biraz daha ince. Bunun sebebini merak ediyordum. Boyumda kısa
olduğu için minyon oluşuma vermiştim ama bu seminerde anlatılanlardan sonra anladım ki
bu değişim bende daha geç gerçekleşiyor”. (K7)
Şekil 4’ te katılımcıların gerçekleştirilen sunum sonrası önerilerine ilişkin görüşlerinden elde
edilen kodlamalara yer verilmiştir.
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Şekil 4.
Katılımcıların konuya ilişkin sunum sonrası önerilerine ilişkin tema ve kod şeması
Şekil 4’ te de görüldüğü gibi katılımcıların “öneriler” temasına ilişkin görüşlerine yer
verilmiştir. Öneriler temasına ilişkin olarak devamlılık sağlanması (4), nefes ve ses
egzersizine ilişkin çalışmalar (2), açıklayıcı afişler (1), enstrümana ilişkin seminerler (1)
olarak görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu temaya ilişkin bazı katılımcıların görüşlerine
yer verilmiştir:
“Seminer beklentimi karşıladı, öğrendim sonuçta. İleride belki enstrümanlar hakkında bir
seminer yapılabilir, öğrencilerin bilgilenmesi için. Ses konusuna ilgisi olan kişilere ses ile
ilgili seminerler verilebilir ama ilgisi olmayan kişilere verilmemeli. Çünkü dinlemezler” (K1)
“Anlatılan konu ve seminer birbirini tamamladığı için gayet iyiydi, absürt bir durum yoktu.
Ses üzerine seminerler yine verilebilir. Ses egzersizleri hakkında bir seminer daha yapılabilir.
Ya da diyaframı kontrol etmeye yönelik bir seminer yapılabilir, nefes çalışmaları gibi” (K2)
“Beklentilerimin üzerinde bir seminer oldu bana gayet yardımcı oldu. Açıkçası biraz daha
uzun sürebilirdi ama süremiz kısıtlı olduğu için öğretmenimizin de elinde olan bir durum
değildi zaten. Öneri olarak böyle seminerlerin devamı gelebilir. Daha uzun süreli seminerler
yapılabilir bence” (K7)
“Başka seminerler yapılmasını da çok istiyorum çünkü ben daha bilmediğim çok şey olduğunu
düşünüyorum ki öyledir de bence. O yüzden daha fazla bilgilendirme olması, daha fazla
seminer yapılması açıkçası benim daha çok hoşuma gider”. (K8)
Şekil 5’de sunumun beklentileri karşılama durumuna yönelik katılımcı görüşlerine yer
verilmiştir.
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Şekil 5.
Gerçekleştirilen sunumun beklentileri karşılama durumuna yönelik katılımcı görüşleri
Şekil 5’te de görüldüğü gibi katılımcıların “beklentiler” temasına ilişkin görüşlerine yer
verilmiştir. Katılımcıların beklentiler temasına ilişkin olarak uyumlu içerik (8), sürenin
yeterliliği (4) ve öğrenmeyi destekleyici (2) olarak görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Bu
temaya ilişkin bazı katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir:
“Beklentimi karşıladı. Konu ve seminer uyumluydu. Sesi oluşturan organları tanıdık ve
bundan başlıkta da bahsediliyordu zaten”. (K3)
“Konu ile anlatılan seminer bence uyumluydu, süresi de gayet yeterliydi. Ne çok uzun oldu
sıkıldık ne de az oldu. Gayet yeterli bir düzeydeydi süresi. Bu yüzden beklentimi karşıladı”.
(K5)
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda görsel ve işitsel materyaller ile hazırlanmış
sunum ortamının öğrenme düzeyine katkısının olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada
katılımcıların büyük çoğunluğunun etkinliğin gerçekleştirildiği saatin ve etkinliğin süresinin;
mekân büyüklüğünün öğrenme düzeyine olumlu yönde katkısının olduğu yönünde görüş
bildirdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalar (Monk, 2007; Edwards, 2006;
Lyons, 2001) da öğrenme ortamının öğrenme düzeyine etkisinin olduğunu göstermektedir.
Şensoy ve Sağöz (2015) yapmış olduğu çalışmada katılımcıların sınıfın mekânsal kalitesinden
duydukları memnuniyet ile öğrencinin akademik başarısı ve okula devamsızlığı arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Araştırma bu sonucuyla söz konusu araştırma
sonuçlarını destekler niteliktedir. Buradan yola çıkarak öğrenme ortamlarının öğrenci ilgi
düzeyi ve başarısını arttıracak şekilde düzenlemesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Katılımcıların gerçekleştirilen sunumun odaklanmayı kolaylaştırdığı, farkındalığı arttırdığı,
öğrenmeye katkı sağladığı; akılda kalıcı, dikkat çekici ve etkileyici olduğu, aynı zamanda
öğrenme hızına da olumlu etkisinin olduğu yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
Bununla birlikte sunum süresince keyif aldıkları ve zamanın farkına varmadıkları yönünde
görüş bildiren katılımcıların da olduğu belirlenmiştir.
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Benzer şekilde yapılan çalışmalar da (Çakan Uzunkavak, 2020; Olagbaju& Popoola, 2020;
Zhao, 2016; Aydoğdu, Erşen ve Tutak, 2014) görsel ve işitsel materyallerle desteklenen
sunumların anlamaya olumlu yönde katkısının olduğunu göstermektedir. Arslan (2008) da
yapmış olduğu çalışmada görsel ve işitsel materyallerle desteklenen etkinlikleri öğrenilenlerin
somutlaştırılması ve daha anlamlı ve kalıcı izli öğrenmelerin gerçekleşebilmesine katkı
sağladığını tespit etmiştir. Araştırma bu sonucu ile söz konusu bu araştırmayı destekler
niteliktedir. Buradan yola çıkarak görsel ve işitsel materyallerle desteklenen ders içi ve ders
dışı öğrenme süreçlerinin öğrencinin öğrenme düzeyine olumlu yönde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda gerçekleştirilen sunumun öğrencilerin
mutasyon dönemi farkındalıklarına olumlu yönde katkısının olduğu tespit edilmiştir. Bununla
birlikte sunumun öğrencilerin süreç ile ilgili bilinçlenmelerine, değişimi ve bu değişim
sürecinde ses organlarında gerçekleşen farklılıkları çözümlemelerine katkı sağladığı tespit
edilmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalar da teknoloji destekli ses eğitiminin öğrencilerin
ses farkındalıklarına olumlu yönde katkısının olduğunu göstermektedir. (Çakan Uzunkavak,
2020; Sever, 2012; Helvacı, 2017)
Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar doğrultusunda katılımcıların görsel ve işitsel
materyallerle desteklenmiş sunumların gerek müzik ve gerekse diğer ders süreçlerini
destekleyecek nitelikte gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması yönünde görüş
bildirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sunumun beklentilerini karşıladığı ve
öğrenmeyi destekler nitelikte olduğu yönünde görüş bildirdikleri de belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
- Sürekli gelişim ve değişim içinde olan teknoloji ile birlikte günümüzde bilgiye erişim şekli
ve hızı da farklılık göstermektedir. Çağın gerekleri doğrultusunda etkili öğrenme öğretme
süreçlerinde de teknolojinin öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılması
ve sürecin bu şekilde değişim göstermesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda etkili bir müzik
eğitimi için de teknoloji desteğinin öğretim sürecine katılması ve aktif bir şeklide kullanılması
düşünülmektedir. Bu düşünce ile etkili bir müzik eğitimi için gerek ders içi gerekse ders dışı
eğitim öğretim ortamlarının uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle müzik
eğitiminin gerçekleştirildiği ortamların öğrenme sürecini destekleyecek ve bu sürece katkı
sağlayacak şekilde planlaması önemli görülmektedir.
- Müzik eğitiminde bireylerin ilgi, ihtiyaç ve kapasitelerinin mümkün olan en üst düzeye
çıkabilmesi amacı ile müzik eğitiminin gerçekleştirileceği alanların müzik eğitimine uygun
nitelikte ve şekilde hazırlanması gereklidir. Bu kapsamda söz konusu bu ortamların fiziksel
koşullarının düzenlenmesi ve bu düzenlemede teknolojik donanımın da dikkate alınması
önemli görülmekte; bu düzenlenmelerin gerçekleştirilmesi için okul idarelerinin gerekli
hassasiyeti göstererek il milli eğitim müdürlükleri ile iletişime geçmeleri ve birlikte hareket
etmeleri önerilmektedir.
- Öğretmenler müzik eğitimi etkinliklerinde görsel ve işitsel destekli materyalleri eğitimin bir
gereği olarak düşünmeli ve bu materyalleri eğitim sürecinde kullanabilecekleri etkinlikler
düzenlenmelidir. Bu nedenle söz konusu bu materyalleri ders dışı ve ders içi süreçlerde
kullanabilecek yeterlikte olmaları amacı ile öğretmenlere müzik eğitimine katkı sağlayacak
nitelikte görsel ve işitsel destekli materyalleri süreç içine dahil etmelerine katkı sağlayacak
hizmet içi eğitim programları, seminer vb. çalışmalar sağlanmalıdır.
- Teknoloji desteği ile gerçekleşmiş öğretim süreçlerinin öğrencilerin ilgilerini arttırdığı ve
daha kalıcı izli değişikliklerin meydana gelmesine olanak sağladığı düşünülmektedir.
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Bu nedenle sıklıkla soyut kavramların yer aldığı müzik eğitimi sürecinde hedeflenen
kazanımlara ulaşmada görsel ve işitsel destekli materyaller söz konusu bu kavramları
öğrencilerin somutlaştırabilmeleri amacına yönelik olarak sürece dahil edilmelidir.
- Görsel ve işitsel destekli gerçekleştirilen müzik eğitimi uygulamalarının genel müzik eğitimi
kapsamında farklı sınıf kademlerinde de etkililiğinin tespit edilmesi amacı ile yeni
araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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5E ILE ZENGINLEŞTIRILMIŞ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMININ
ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ KÜRESEL ISINMA VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
KONUSUNDAKI TUTUMLARINA VE AKADEMIK BAŞARILARINA OLAN
ETKISI1
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Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
Fen Bilgisi Eğitimi
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ÖZET
Yaşanılan çağda bir tehdit haline gelen küresel ısınma ve bunun sonucunda doğan iklim
değişikliği, dünyanın maruz kaldığı en önemli çevre sorunlarındandır. İnsanların yaşayış tarzı,
kültürleri, sosyal ilişkileri ve ekonomik gelir seviyesinin yükselmesi yaşadığımız çevreyi
olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların çevreye karşı
geliştirdikleri ve geliştirecekleri tutum ve davranışlar büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,
ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin “Madde ve Isı” ünitesinde yer alan ‘Yakıtlar’ konusu
farklı yöntem ve teknikler doğrultusunda işlenerek küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep
olan etkenlere yönelik öğrencilerin tutum ve farkındalıklarına olan etkilerini incelenmek
amacıyla yapılmıştır.
Bu araştırma ön test-son test kontrol gruplu, yarı deneysel desen, eşitlenmemiş kontrol gruplu
modeline dayanmaktadır. Deney grubunda 5E modeli ile zenginleştirilmiş Probleme Dayalı
Öğrenme (PDÖ) yöntemi uygulanmış, öğrenciyi merkez alarak öğrencinin verilen problem
senaryosuna yönelik analitik düşünmesi, çözüm odaklı olması amaçlanarak ders işlenmiştir.
Kontrol grubunda ise geleneksel öğretimin dışına çıkılmamış, fen bilimleri öğretim
programına uygun hazırlanmış olan MEB ders kitabında yer alan etkinliklerle araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Ankara’da bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplam 55 öğrenci katılım
sağlamıştır. Madde ve Isı ünitesinde yer alan Yakıtlar konusunda bahsi geçen fosil yakıtların,
küresel ısınma ve iklim değişikliğini tetiklemesi sebebiyle öğrencilerin bu konuda
bilinçlenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının öneminin farkına varması istenmiştir. Her iki
gruba da ders öncesi ve sonrası Avan&Aydınlı (2011) tarafından hazırlanan ‘Çevre Tutum
Ölçeği’ ve araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Başarı Testi’ ön-test son-test olarak
uygulanmıştır. Böylece öğrencilerde gelişen farkındalıkların karşılaştırılması sağlanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda Çevre Bilgi Ölçeğinde son testler
karşılaştırıldığında deney grubunda öğrenim gören öğrencilerin kontrol grubunda öğrenim
gören öğrencilere göre artış meydana geldiği görülmüştür. Başarı testinde son testler
karşılaştırıldığında ise deney grubunda öğrenim gören öğrencilerin kontrol grubunda öğrenim
gören öğrencilere göre fen bilimleri dersi akademik başarılarının daha fazla arttığı
görülmüştür.
1
Bu çalışma “ Geleneksel Öğretim ve Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemiyle Öğrencilerin Küresel Isınma ve
İklim Değişikliği Konusunda Farkındalıklarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması “ başlıklı y.lisans tezimden
üretilmiştir
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Bu durumda deney grubunda 5E modeli ile zenginleştirilerek uygulanan Probleme Dayalı
Öğrenme’nin öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, duygu, davranış ve akademik başarılarına
daha olumlu yönde etki ettiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Sera Etkisi, Fosil Yakıtlar,
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
THE EFFECT OF 5E ENRICHED PROBLEM-BASED LEARNING METHOD ON
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES AND ACADEMIC
ACHIEVEMENT ON GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE2
ABSTRACT
Global warming, a threat in our age, and the resulting climate change, are among the most
important environmental problems that the world is exposed to. People's lifestyles, cultures,
social relations and the increase in the level of economic income negatively affect the
environment we live in. In this context, the attitudes and behaviors that all people living in the
world have developed and will develop towards the environment have a great importance. In
this study, the subject of "Fuels" in the "Matter and Heat" unit of secondary school students
was studied in line with different methods and techniques to examine the effects on students'
attitudes and awareness towards the factors that cause global warming and climate change.
This research is based on pretest-posttest control group, quasi-experimental design,
unequalized control group model. The Problem Based Learning (PBL) method enriched with
5E was applied in the experimental group, and the lesson was taught with the aim of making
the student think analytically and solution-oriented towards the given problem scenario. In the
control group, the research was carried out with the activities in the coursebook of Ministry of
National Education prepared in accordance with the science curriculum, not going beyond the
traditional teaching.
The study was carried out in a secondary school in Ankara. A total of 55 students participated
in the study. Required to the fact that the fossil fuels mentioned in the subject of Fuels in the
Matter and Heat unit trigger global warming and climate change, it is requested that the
students become aware of this issue and realize the importance of alternative energy sources.
The 'Environmental Attitude Scale' prepared by Avan & Aydınlı (2011) and the 'Achievement
Test' prepared by the researcher were applied to both groups before and after the lesson as
pre-test and post-test. So, a comparison of the awareness that developed in the students was
provided.
When the post-tests in the Environmental Information Scale were compared in the findings
obtained as a result of the research, it was seen that the students in the experimental group
increased compared to the students in the control group. When the post-tests were compared
in the achievement test, it was seen that the academic achievement of the students in the
experimental group increased more than the students in the control group. In this case, it can
be said that Problem-Based Learning, applied by enriching with the 5E method in the
experimental group, has a more positive effect on the students' environmental knowledge,
emotions, behaviors and academic achievements.
Keywords: Global Warming, Climate Change, Greenhouse Effect, Fossil Fuels, Renewable
Energy Resources
2

This study was produced from my undergraduate thesis titled "Examination and Comparison of Students'
Awareness on Global Warming and Climate Change with Traditional Teaching and Problem-Based Learning
Method".

41

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

1.GİRİŞ
Çevre, insanoğlunun canlı ve cansız varlıkların ortak yaşam alanlarını sürdürdükleri yerdir.
Yaşadıkları çevreye ihtiyaç duydukları halde açgözlülük yaparak, kendilerine emanet verilmiş
olan doğal kaynakları günden güne yok etmeye başlamışlardır. Sanayi Devrimi ile birlikte
gelen üretim fazlalığı ve buna bağlı gelen tüketimden kaynaklanan çevre kirlilikleri artış
göstermeye başlamıştır. Yaşam standartlarının yükselmesiyle ve teknolojinin hayata girmesi
ile birlikte Dünya’nın dengesi bozulmaya başlamıştır. Bununla beraber kullanılan enerji
miktarı artmış, bu ihtiyaçları karşılamak için birçok alanda fosil yakıtlardan faydalanılmıştır.
Enerji talebindeki artış, kaynak kullanımındaki artışa sebep olmakta, böylece daha fazla fosil
yakıt kullanımı ile bir kısır döngüye girilmiştir (Güner ve Turan, 2017). Fosil yakıt kullanımı
sonucunda ise çevreyi doğrudan etkileyen hava kirliliği sorunu ortaya çıkmaktadır (Karakaya
Cırıt, 2017). Salınımı gün geçtikçe artmakta ve artışıyla birlikte atmosferdeki gaz dengelerini
alt üst eden metan, karbondioksit, su buharı, kloroflorokarbon (CFC) vb. gazlar sera etkisine
neden olmaktadır (Aksan ve Çelikler, 2013).
İklim değişikliği sebebiyle mevsim dışı yağan yoğun yağışlar ve bunun beraberinde süregelen
doğal afetler olağan bir durummuş gibi görülse de insanoğlunun olumsuz faaliyetlerinin
birikimi sonucu oluşan bir gerçektir. Bu nedenle çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine
getirebilmek amacıyla yaşantılarımızı sorgulamamız gerekmektedir. Çocukluk çağından
itibaren alınan ilk eğitim ailede başlar. Her konuda üstlenilen sorumluluk bilinci, çevre
eğitiminde de oldukça önemli bir yer alır. Her bireyin bu konuda ki sorumluluklarını yerine
getirebilmesi, yaşantısı boyunca devam ettirebilmesi için ehemmiyet taşır. Çevresel değerler
korunarak bir sonraki nesillere aktarılması için bu konu ile ilgili ayırt edilmeksizin bütün
insanların eğitilmesi şarttır. (Kayan, 2018). Çevre eğitimi küçük yaşta başlamalıdır.
Çocukların çevrelerinde gördükleri canlı ve cansız varlıkları tanımaları, tabiattaki önemini ve
uyumunu öğrenme fırsatı tanınmalıdır (Aydede, Öztürk, 2019). Örneğin evlerde biriken geri
dönüştürülebilir maddelerden oluşan atıkları ayrıştırmanın öneminden bahsederek ve bunu
yapmayı alışkanlık haline getirmek, çocuklara örnek olmak güzel bir başlangıç olabilir.
İlkokuldan itibaren yaşanılan çevredeki canlı ve cansız varlıklar, çevreye karşı sorumluluklar,
çevreyi korumanın neden önemli olduğu gibi temel konuların üzerinde durulmuş, çevre
eğitimine giriş yapılmıştır. İklim değişikliği konusunun müfredata girip ders niteliğini
kazanması da bu bağlamda öğrencilerde erken yaşta çevre bilinci kazandırmak için önemli bir
rol oynamaktadır. Bunun da amacı öğrencilerin farkındalıklarını artırmak, yaşantılarında
çevre ahlakını ve sorumluluğunu devam ettirebilmektir. Ders içeriklerinde güncel konular
mevzu bahis olduğunda tek düze anlatım çoğu zaman öğrencilere sıkıcı gelebilmekte ve ders
olarak görmeyip umursamaz davranışlar sergilenebilmektedir. Bu nedenle özellikle fen
bilimleri dersi içerisinde günlük yaşamdan bahsedilen konuların öğrencilerin merkezde
olduğu bir anlatım biçimi ile ders işlendiğinde akılda kalıcılık ve derse olan tutumlarında
değişikliklerin gözlenebileceği düşünülmektedir. Fen eğitimi, işbirliği içerisinde yaparak
yaşayarak, sorgulamaya ve yoruma dayalı bir eğitim modeli anlayışına sahip olması
gerekmektedir. Bu sebeple fen eğitiminde probleme dayalı öğretim yöntemi
değerlendirildiğinde birbiriyle örtüştüğü ve uyum sağladığı düşünülmektedir (Dursun, 2015).
Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin en önemli özelliği gruptaki diğer bireylerle birlikte,
verilen herhangi bir konu için hem bireysel hem de grup olarak bilgi veya kavram
eksikliklerini gidererek ortak bir amaç uğruna çalışmaktır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin
temeli olan 5E modeli de söz konusu olan eğitim modellerine en güzel örnektir. Yöntemlerin
amacı ve işleyişi incelendikten sonra bu çalışmada 5E modelinin ‘Derinleştirme’ basamağı
içerisinde Probleme Dayalı Öğrenme’ye yer verilmesi uygun görülmüştür.
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2.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri dersinde farklı öğretim yöntemleri kullanılarak dersi
eğlenceli ve daha anlaşılır hale getirerek aynı zamanda akademik başarı, tutum ve
davranışlarda olumlu yönde katkı sağlamaktır. 6. Sınıf “Madde ve Isı” ünitesinde bahsi geçen
fosil yakıtların karbon salınımına ve bunun sebep olduğu küresel ısınma ve iklim
değişikliğine neden olan olumsuz etkisini öğrencilere aktarabilmek bu çalışmanın gayesidir.
Çalışma Ankara’da bir ortaokulda gerçekleştirilmiş, toplam 55 öğrenci katılım sağlamıştır.
Madde ve Isı ünitesinde yer alan Yakıtlar konusunda anlatılan fosil yakıtların, küresel ısınma
ve iklim değişikliğini tetiklemesi sebebiyle öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi ve alternatif
enerji kaynaklarının öneminin farkına varması istenmiştir. Her iki gruba da ders öncesi ve
sonrası Avan&Aydınlı (2011) tarafından hazırlanan ‘Çevre Tutum Ölçeği’ ve araştırmacı
tarafından hazırlanan ‘Başarı Testi’ ön-test son-test olarak uygulanmıştır. Böylece
öğrencilerde gelişen farkındalıkların karşılaştırılması sağlanmıştır. Deney ve kontrol grubu
olmak üzere iki grup ile yürütülmüştür.
Deney grubunda 5E ile zenginleştirilmiş Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yöntemi
uygulanmış, öğrenciyi merkez alarak, verilen problem senaryosuna yönelik analitik
düşünmesi, çözüm odaklı olması amaçlanarak ders işlenmiştir. 5E modelinin Giriş
basamağında öğretmen öğrencilere çevre sorunları hakkında birkaç basit soru sorarak derse
başlamış, daha sonra sınıf mevcuduna göre gruplar oluşturmuştur. Ardından ‘Açıklama’
basamağında konu ile alakalı video izleterek öğrencilerin ilgilerini çekmiştir. Bu aşamadan
sonra öğrencilerden videoda izledikleri çevre sorunlarına dair doğru-yanlış olan davranışları
not almaları istenmiştir. Derinleştirme basamağında öğretmen öğrencilere çevre sorunlarına
ilişkin günlük yaşamda karşılaşılabilecek olan bir problem senaryosu sunmuştur. Edindikleri
yeni bilgiler ile önceki bilgilerini birleştirip çözüm önerisi sunmaları beklenmiştir. Aynı
zamanda çözüm önerilerine ek olarak her gruptan slogan bulmaları ve afiş hazırlamaları
istenmiştir. Değerlendirme basamağında her grubun çözüm önerileri değerlendirilmiştir.
Kontrol grubunda ise geleneksel öğretimin dışına çıkılmamış, fen bilimleri öğretim
programına uygun hazırlanmış olan MEB ders kitabında yer alan etkinliklerle uygulama
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan iki uygulama sonunda değerlendirmeler, ölçekler ve başarı testi ile yapılmıştır. Ders
öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmeler arasındaki fark gözlenmiştir.
3.BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde deney grubunda ders işlenirken kullanılan 5E modeli ile
desteklenmiş probleme dayalı öğrenme yönteminin, kontrol grubunda geleneksel öğretim ile
işlenen derse göre öğrencilerin farkındalıkları üzerine etkisini gözlemlemek adına yapılan
deneysel çalışmanın veri analizi sonuçları yorumlanmıştır. Ancak kullanılan ölçeklerde
olumsuz maddeler bulunmaktadır. Olumsuz maddeler tespit edilip ters puanlama yapılmıştır.
Çalışmada elde edilen bulgularda ölçeklere ilişkin ön testler genel olarak bakıldığında
değerler birbirine yakın çıktığından dolayı normal dağılım gösterdiği söylenebilir.
Geleneksel Öğretim ile araştırmaya katılan öğrencilerin hem geri dönüşüm ve çevre sorunları,
plastiklerin çevreye verdiği zararlara ilişkin bilgi, duygu ve davranış tutumlarında hem de fen
dersi madde ve ısı ünitesi yakıtlar konusuna yönelik akademik başarılarında olumlu bir etkiye
sahip olduğu söylenebilir.
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5E ile Zenginleştirilmiş Probleme Dayalı Öğrenme ile araştırmaya katılan öğrencilerin geri
dönüşümün çevreye olan katkısı ve plastik atıkların çevreye verdiği zararlara ilişkin
bilgilerinde artış gözlenirken, temiz çevrede yaşama isteklerini olumlu etkilemiş ve çevreyi
koruma farkındalıklarında olumlu etkisi gözlenmiştir. Ayrıca fen dersi madde ve ısı ünitesi
yakıtlar konusuna yönelik akademik başarılarında olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
4.SONUÇ
Probleme Dayalı Öğretim yöntemini derste etkili bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle
verilen problem senaryosunun ön planda olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 5E ile
zenginleştirilmek istendiğinde senaryoyu uygun olan basamağa yerleştirmek öğrencilerin
çözüme ulaşabilmesi için kolaylık sağlamaktadır. Daha önce yapılan çalışmalar da bunu
desteklemektedir. Hun & Değirmençay (2020)’ın birlikte hazırladığı “Probleme Dayalı
Öğrenme Yöntemi İle Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Başarı Ve Tutuma Etkisi” adlı
çalışmada da PDÖ yöntemi derinleştirme basamağında uygulanmış, öğrencilerin akademik
başarı ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Göcük & Şahin (2016)’in beraber hazırladığı “Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 5. Sınıf
öğrencilerinin enerji okuryazarlıkları üzerine etkisi” adlı çalışmada ise, yine deney grubunda
5E ile desteklenerek PDÖ yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmada problem senaryosuna dair ilk
söylemler Giriş basamağında başlatılmış Keşfetme basamağında devam edilmiştir. Öğrenciler
derinleştirme basamağında problem senaryosunu farklı açılardan inceleyerek bakış açısı
yürütmeye çalışmıştır. Sonuç olarak deney grubunun (PDÖ ile ders işlenen grup) enerji
okuryazarlıklarına dair tutumları kontrol grubuna göre daha olumlu bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmalardan farklı olarak yine 5E modelinin ele alındığı ancak farklı yöntem ile
birleştirilerek uygulanan, olumlu sonuçlar elde edilen çalışmalar da mevcuttur.
Derman & Badeli (2017)’nin “4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e
Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal
Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” çalışmalarında bağlam
temelli öğretim yöntemi 5E modeli ile birleştirerek uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin fen
bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirilmesi beklenen bu çalışmada 5E öğrenme
modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin kavramsal anlamalarını artırmada
da etkili olduğu tespit edilmiştir.
Buradan yola çıkılarak yapılan diğer çalışmalarla da desteklenerek bu çalışmanın amacına
ulaştığı söylenebilir. Gerek 5E modelinin gerekse PDÖ yönteminin fen bilimleri dersine
yönelik akademik başarı ve söz konusu konu olan küresel ısınma ve iklim değişikliğine
yönelik tutumlarına olumlu etki ettiği aşikârdır.
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ÇALIŞMALARININ EĞİLİMLERİ
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-6233-141X
ÖZET
Yazı, insan zihninin en mühim ve etkileyici buluşlarındandır. Yazının hem geçmişte hem
günümüzde insanın olduğu her yerde kullanılmış olması ilk çağlardan itibaren insanların
ihtiyaçlarının ne denli ortaklaştığını göstermektedir. TDK, yazıyı “Düşüncenin belli işaretlerle
tespit edilmesi, yazma işi” olarak tanımlamıştır (TDK, 2020). Dil, sese dayalı bir simgeler
sistemidir; yazı da bu sese dayalı simgeler sisteminin şekille ifade edilmesidir yani sesin
resmidir (Göçer, 2016, s. 2). Yazma, dil öğretiminde temel beceriler içerisinde farklı bir
öneme haizdir. Diğer beceri alanlarında da aynı şekilde zihinsel süreçler söz konusu olsa da
bu durum, yazmada çok daha yoğun biçimde karşımıza çıkmaktadır (Tok ve Potur, 2015).
Çünkü yazma, duygu ve düşüncelerin toplumsal ve kültürel uzlaşıya dayalı semboller
kullanılarak zaman ve mekân ayrışmasını mümkün kılan bir bildirişim ekseni üzerinden
okurlara aktarma edimidir (Demir, 2020, s. 114).
Yazma eğitimi, diğer becerilere göre daha karmaşık zihinsel süreçler gerektirdiğinden ve en
son gelişen beceri olduğundan özellikle yazma kaygısı üzerinde durulmalı ve ana dilinde
yazma kaygısı yaşayan bireylerin ilgili kaygılarıyla ilgili çalışmalara yoğunlaşılmalıdır.
Kaygı, ilk olarak tıbbi bir terim olarak akla gelmektedir ve Freud’un çalışmalarından sonra
‘korku’ kavramından ayrılmıştır (Karagüven, 1999). Kaygının yaşanma sebepleri farklılıklar
gösterse de çoğunlukla insan ilişkileri sonu elde edilen kötü deneyimler başat etmendir
(Drever, 1969 akt. Ünal 1999). Kaygı, insanda bir gerilim yaratır. Bu durum terlemeye,
huzursuzluk hissetmeye, solunum hızında dengesiz değişmelere vb. durumlara neden olur.
Neden olduğu bu durumlar da hiç şüphesiz eğitime olumsuz anlamda etki edecek ve
eğitimden arzu edilen sonucun, istenilen becerinin ve kazanımın edindirilmesini
zorlaştıracaktır.
Bu çalışma, Türkiye’de yapılan ana dilinde yazma kaygısını içeren çalışmaları meta-sentez
yöntemiyle analiz etmek ve Türkiye’de çeşitli seviyelerde ve okullarda eğitim gören
öğrencilerin yazma kaygısına dair durumlarını ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada başlangıçtan 2021 yılına dek yayınlanmış ve amaçlı örnekleme yöntemi ile
belirlenen 32 makale, 14 yüksek lisans tezi ve 4 doktora tezi olmak üzere toplam 50 çalışma
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çalışmalarının büyük kısmının ortaokul ve lisans
seviyesinde yapıldığı, çalışmalarda çoğunlukla nicel ve karma araştırma yönteminin tercih
edildiği, çalışmaların 2019 yılında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bununla birlikte doktora
tezlerinin büyük kısmının Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yazıldığı,
cinsiyet değişkeninin yapılan çalışmaların önemli kısmında yazma kaygısının yordayıcısı
olmadığı, çalışmaların Turkish Studies, TEKE, Ana Dili Eğitimi Dergisi, Dil ve Edebiyat
Eğitimi Dergisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri dergilerinde yoğunlaştığı bulunan
sonuçlardandır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Yazma Kaygısı, Eğilim.
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TRENDS OF WRITING ANXIETY STUDIES IN TEACHING TURKISH AS
MOTHER TONGUE
ABSTRACT
Writing is one of the most important and impressive inventions of the human mind. The fact
that writing has been used both in the past and in every place where people are present shows
how much the needs of people have been common since the first ages. TDK defines writing as
"Detection of thought with certain signs, writing work" (TDK, 2020). Language is a system of
symbols based on sound; writing is the expression of this sound-based system of symbols,
that is, the picture of sound (Göçer, 2016, p. 2). Writing has a different importance among the
basic skills in language teaching. Although mental processes are also in question in other skill
areas, this situation appears much more intensely in writing (Tok & Potur, 2015). Because
writing is the act of conveying feelings and thoughts to the readers through a communication
axis that enables the separation of time and space by using symbols based on social and
cultural consensus (Demir, 2020, p. 114).
Since writing education requires more complex mental processes than other skills and is the
last skill to develop, writing anxiety should be emphasized and studies should be focused on
the related anxieties of individuals who have writing anxiety in their mother tongue. Anxiety
first comes to mind as a medical term and it was separated from the concept of 'fear' after
Freud's studies (Karagüven, 1999). Although the reasons for experiencing anxiety vary,
mostly bad experiences obtained as a result of human relations are the dominant factor
(Drever, 1969 as cited in Ünal 1999). Anxiety creates tension in people. This can cause
sweating, feeling restless, unbalanced changes in respiratory rate, etc. cause situations. These
situations will undoubtedly affect education negatively and make it difficult to acquire the
desired result, desired skill and acquisition from education.
This study was carried out in order to analyze the studies on writing anxiety in the mother
tongue in Turkey with the method of meta-synthesis and to reveal the writing anxiety status of
students studying at various levels and schools in Turkey. In the research, a total of 50 studies,
including 32 articles, 14 master's theses and 4 doctoral theses, which were published from the
beginning until 2021 and determined by purposive sampling method, were analyzed. As a
result of the analysis, it was determined that most of the studies were done at secondary
school and undergraduate level, quantitative and mixed research methods were mostly
preferred in the studies, and the studies intensified in 2019. However, it has been found that
most of the doctoral theses were written within the body of Gazi University Institute of
Educational Sciences, that the gender variable was not a predictor of writing anxiety in the
majority of the studies, and the studies were concentrated in the journals of Turkish Studies,
TEKE, Journal of Mother Language Education, Journal of Language and Literature
Education, Educational Sciences in Theory and Practice. from the results.
Keywords: Turkish Education, Writing Anxiety, Tendency.

47

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

RENK BİLDIREN KELİMELERİN KONOTASYONU
Doç. Dr. Ayten BEYLEROVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Adına Dilbilim Enstitüsü, Çağdaş Azerbaycan
Dili Bölümü
ORCID: 0000-0002-7515-4229
ÖZET
Dilbilimciler her zaman renklere ilgi duymuşlardır, çünkü gerçeklikle ayrılmaz bir şekilde
bağlantılı olan ve bu gerçekliği değiştiren ve onu kendi ihtiyaçlarımıza göre şekillendiren
düşünce aynı zamanda faaliyetlerimizle de ilgilidir. Bu faaliyet, esas olarak gözümüz
tarafından sağlanan bilgiler nedeniyle beynimize yansır. Renk adlarının gerçek anlamlarına ek
olarak, hem mecazi hem de konotatif anlamları (yan anlamları) vardır. Renk ifade eden
kelimelerin konotatif anlamlarının oluşmasında kişinin imgelerle düşünebilme yeteneği özel
bir öneme sahiptir. Farklı dillerde renk adları genellikle halkların yaşam koşullarına bağlıdır.
Bazı dillerin belirli renkler için özel bir adı yoktur, çünkü bu dillerin temsilcileri, renkleri
analojiyle, yani tanıdık bir şeye benzeterek tanımlamayı tercih edirler. Konotasyon dil
biriminin veya dil kategorisinin ek anlamıdır. Konotasyon, konuşmacıda olumlu, olumsuz ve
diğer çağrışımlara neden olan ek anlamlar olarak anlaşılmaktadır. Dilde her türlü konotasyon
mevcuttur. Bazen konotatif anlamlar sözlüklerde sabitlenir. Ancak, renkler dahil olmak üzere
bazı kelimelerin konotasyonları yalnızca metinde oluşur. Bu, bireysel bir konotasyon türüdür.
Bireysel konotasyon türleri, rengi ifade eden kelimelerin kalıcı konotasyonlarının o kelime
için her zaman düzenli olmadığını, belirli bir bağlamın etkisi altında değişebileceğini gösterir.
Tüm konotasyon türlerinde konotatif anlam implisit (gizli) olarak ifade edilir. Bununla
birlikte, bireysel konotasyon türünde, kelimenin konotatif anlamı eksplisit (açık) biçimde de
ifade edilebilir. Edebi bir metinde hem dilin hem de konuşmanın her bir öğesinin yapısal bir
anlamı olabileceğinden, renk bildiren, ama konotatif bir anlamı olmayan kelimeler makro
bağlamda konotatif anlama gelebilir. Renk bildiren konotatif anlamlı kelimeler okuyucunun
dikkatini çeker, belirsiz çağrışımlar ve dolayısıyla içsel, gizli, alt metinsel anlam yaratır.
Diğer dil birimlerinde olduğu gibi renk bildiren kelimelerin konotasyonları hem evrensel hem
de ulusaldır.
Anahtar Kelimeler: konotasyon, konotatif, renk, çağrışım
CONNOTATION OF WORDS DENOTING COLORS
ABSTRACT
Linguists have always been interested in color, because thinking, which is inextricably linked
with reality, changes and shapes it in accordance with our own needs, is also connected with
our activities. This activity is reflected in our brain mainly due to the information provided by
the visual apparatus. In addition to their literal meaning, flower names have both figurative
and connotative meanings. Of particular importance in the formation of the connotative
meanings of words expressing color is the ability to think in images. The names of colors in
different languages often come from the living conditions of peoples. Some languages do not
have a special name for certain colors, because the representatives of these languages prefer to
define colors analogically, that is, by assimilation to something familiar. A connotation is an
additional meaning of a language unit or category. Connotation is understood as additional
meanings that cause positive, negative and other connotations in the speaker. The language
has all kinds of connotations.
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Sometimes connotative meanings are fixed in dictionaries. However, the connotations of
some words, including colors, occur only in the text. This is a type of individual connotation.
The individual type of connotations indicate that the constant connotations of words denoting
color are not always regular for a given word, but can change under the influence of a certain
context. In all types of connotation, the connotative meaning is expressed as implicit (hidden).
However, in an individual connotative type, the connotative meaning of a word can also be
expressed in an explicit form. Words denoting colors that do not have a connotative meaning
can have a connotative meaning in a macro context, since each element of both language and
speech in a literary text can have a structural meaning. Connotatively, significant words
expressing color attract the reader's attention, create ambiguous associations and,
consequently, an internal, hidden, subtext meaning. As in other linguistic units, the
connotations of words expressing color are both universal and national.
Keywords: connotation, connotative, color, association
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20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN YAZI DİLİ ÜZERİNE
Sevinc SEFEROVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Adına Dilbilim Enstitüsü, Uygulamalı Dilbilim
Bölümü
ORCID: 0000-0002-0626-4803
ÖZET
Azerbaycan yazı dili Sovyet döneminde yeni bir gelişme aşamasına girmiştir. Bu aşama,
Azerbaycan yazı dili tarihinde alfabe ve imla sorunlarının yanısıra, sözlük, anlam ve gramer
süreçlerinin hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemdir. Alfabe ve imla konularına yönelik karar
ve yönergeler, halkı eğitmek ve genel kültür düzeyini yükseltmek kamusal eğitim alanındaki
temel faaliyetlerden biriydi. Yeni sosyo-ekonomik yapı, toplumsal kalkınma ve bilimsel ve
teknolojik ilerlemeyle birlikte dilde yeni deyimler, sözcüksel ve sözdizimsel birimler ortaya
çıkmış ve bunların popüler ifade biçimleri dil gelişim sürecini büyük ölçüde etkilemiştir.
Kelimelerde anlam genişlemesi veya daralması, yeni anlamların kazanılması, aynı zamanda,
yeni sözlüksel ve sözlük-dilbilgisel birimlerin ortaya çıkması, dilin söz varlığının
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 1920-30`lu yıllar, genel olarak yazı dili tarihinde nadir
görülen bir dönemdi. Şöyle ki, yazı dilinin durumu iki açıdan karakterize edilebilir: doğal
gelişimi ve yabancı dillerle kısa sürede oluşturulan yapay koruma. Başlangıçta eski
kelimelerle yeni kelimeler arasında bir mücadele sürüyordu ve sosyo-ekonomik,bilimsel ve
teknolojik gelişime bağlı olaraq dilin kendi olanakları ile yeni kelimelerin yapımına büyük
ihtiyaç vardı. Yabancı kelimelerin potansiyeli artıyor ve aynı zamanda onların kullanım
perspektiflerini ayarlamak beklentisi doğuyordu. Bu mücadelede dilin kendi potansiyeline
yapılan vurgu temel ve belirleyici idi. Fakat, dönem dönem dilin kelime hazinesine karşı
yaklaşımlar farklı nitelik taşımıştır. Örneğin, 20'li ve 30'lu yıllardaki kelime hazinesinde
gerçekleşen değişimlerle 50`li ve 60'lı yıllardaki değişimler arasında büyük bir fark göze
çarpıyor. Yazı dilinin kelime hazinesinin farklı dönemler üzre gelişim özelliklerinin
gözlemlenmesi, sabit, eski ve yeni yaranan dil birimlerinin genel bir manzarasını göz önünde
canlandırmaya imkan sağlar. Halkların hayatındaki sosyo-ekonomik, politik ve manevi
gelişim etkenleri sayesinde ulusal ilişkiler genişlemekte ve genel karakter kazanmaktadır.
Kuşkusuz, ulusal ilişkilerin gelişiminde ve genişlemesinde, dillerin kelime hazinesinin
zenginleşmesinde sözkonusu diller için ortak olan sözcüksel birimlerin rolu büyüktür. Burada
diyalektik bütünlük çerçevesinde iki süreç gözlemlenir. Bir yandan sosyo-politik ve ekonomik
etkenlerden dolayı türemiş genel dil birimlerinin ulusal ilişkilerin gelişmesine belirli bir etki
yapmakta; öte yandan ulusal ilişkilerin gelişimi, farklı halkların dillerinde ortak olan
kelimelerin potansiyelinin artmasına neden olmaktadır. Ulusal bağların ve ilişkilerin
genişlemesiyle halklar arasında kültürel kitle iletişimine eğilimin artması, ortak kültürler
arasında yakınlaşma ve dil ilişkilerinin genişlemesi başlı başına her dilin söz varlığını
zenginleştiren unsurlardan biridir. Dillerin genel gelişimini etkileyen etkenlerden biri de bu
dönemde medyanın artan rolüdür. Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, tiyatro ve b., kitle
iletişim araçları yazı dilinin gelişimine, yazılı ve sözlü konuşmanın cilalanmasında, yeni
kelimelerin ortaya çıkmasında büyük etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: yazı dili, alfabe, ulusal, kültür
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ON THE LITERARY LANGUAGE OF AZERBAIJAN AT THE BEGINNING OF
THE 20TH CENTURY
ABSTRACT
The Azerbaijani literary language entered a new stage of development in the Soviet era. This
stage is a period of rapid development of lexical, semantic and grammatical processes in the
history of Azerbaijanian literary language, along with problems of the alphabet and spelling.
Decisions and instructions on the issues of the alphabet and spelling were one of the main
activities in the field of mass education aming to educate the population and raise the general
cultural level. With the new socio-economic structure, social development and scientific and
technological progress, new phrases, lexical and syntactic units appeared in the language, and
their ways of popular expression had a great influence on the process of language education.
The expansion or narrowing of the meaning of a number of words, the acquisition of new
meanings, the emergence of new lexical and lexico-grammatical units played an important
role in the development of the vocabulary of the language. The 1920s and 1930s were a
period of rare situations in the history of literary language in general. Thus, the state of the
literary language can be characterized from two points of view: its natural development and
artificial preservation, created in a short period of time within foreign languages. At the
beginning, there is a struggle between old words and new words, and there is a great need to
create new words in connection with the internal possibilities associated with socio-economic
and scientific and technological development. The potential of derivative words is increasing,
and at the same time there is a need to identify the prospects for their development. Thus, the
struggle for the normalization of the vocabulary of the language begins. In this struggle, the
emphasis on the internal potential of the language is fundamental and decisive. However, the
attitude to the composition of the dictionary at different stages was different. So, for example,
there is a fundamental difference between changes in vocabulary in the 20s and 30s and
changes between the 50s and 60s. Observation of the peculiarities of the development of the
vocabulary of the literary language at different stages allows us to present a general picture of
stabilized, obsolete and emerging language units. Thanks to the factors of socio-economic,
political and spiritual development in the life of peoples, national relations are expanding and
acquiring a universal character. Undoubtedly, the role of lexical units common to these
languages in the development and expansion of national relations, in enriching the vocabulary
of languages is great. Two processes of dialectical unity are observed here. On the one hand,
general language units created due to socio-political and economic factors have a certain
influence on the development of national relations; on the other hand, the development of
national relations leads to the increase in the potential of words common in the languages of
different peoples. With the expansion of national ties and relations, the tendency towards
mass cultural communication between peoples increases, and the rapprochement and
expansion of linguistic ties between their common cultures is in itself one of the factors that
enrich the vocabulary of each language. One of the factors influencing the overall
development of languages is the ever-increasing role of the media during this period.
Newspapers, magazines, radio, television, cinema, theater and other branches are the means of
mass communication and have a great influence on the development of the literary language,
the polishing of written and oral speech, as well as the emergence of new words.
Keywords: written language, alphabet, national, culture
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DETERMINANTS OF INSIDER TRADING PROFITS
Deniz ANGINER
Beedie School of Business, Simon Fraser University
Anil DONmez
Department of Economics, Simon Fraser University
Nejat SEYHUN
Ross School of Business, University of Michigan
ORCID: 0000-0003-0435-9179
Ray ZHANG
Beedie School of Business, Simon Fraser University
Abstract
In this paper, we examine the differences in access to information between African-American
and other senior executives of S&P 1500 firms by documenting that there are significant race
differences in insider trading outcomes. Our objective is to test if there is taste-based
discrimination at the highest levels of corporate governance hierarchy. Using a handcollected sample of race data for executives of S&P 1500 firms from 2010 to 2018, we
provide novel evidence on race differences in insider-trading behavior and the profitability of
senior corporate executives. We document that although both African-American and nonAfrican-American executives make positive profits from insider trading, non-AfricanAmerican executives, on average, earn significantly more than African-American executives.
Collectively, our results suggest that African-American executives have a disadvantage
relative to non-African-American executives in terms of access to inside information. Using
various sensitivity tests, we rule out alternative explanations for our findings due to insider
characteristics such as educational differences, age, gender, tenure, compensation or shared
owned. We also rule out firm based characteristics such as market cap, book-to-market ratio
or leverage. In addition, we find that these race differences are smaller in firms with greater
emphasis on equity and diversity. Our findings have several important implications. First, our
results suggest that lack of equal access to information places qualified African-American
executives at a disadvantage when competing with non-African-American counterparts for
career promotions and compensations. Our findings offer insights into why there are so few
African-American executives, even after controlling for personal characteristics such as age,
education, and experience. More importantly, the evidence presented supports the plans that
promote race equity and diversity in corporations. The findings highlight the need for
initiatives that require listed firms to meet certain minimum targets for racial diversity of their
boards or explain in writing why they have failed to do so.
Keywords: Insider Trading, Discrimination, Corporate Governance
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARININ METAFOR
YOLUYLA İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Merve OĞUZHAN
Kayseri Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9414-0503
ÖZET
Günümüz çağının Dijital/Bilgi ve İletişim Çağı olarak adlandırılmasındaki en önemli
etkenlerin başında şüphesiz internet ve internetin temel altyapısını oluşturan sosyal medya
gelmektedir. Yirminci yüzyılın sonu itibariyle gerçekleşen gelişmeler yerelden küresele,
toplumun en küçük parçası olan insandan, toplumun geneline olacak şekilde pekçok etki
meydana getirmiştir. Bu etkiler ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamla beraber kişilerarası
etkileşimi de yeniden şekillendirmektedir. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, duygu ve
düşüncelerini aktarabilecekleri bir medya imkânı sunmaktadır. Sosyal medya olarak ifade
edilen bu imkân, birçok alanı etkilemesi ve kendisinin de bu alanlardan etkilenmesiyle daha
da ilgi çekici hale gelmiş ve toplumda yükselen değerler arasında yerini almıştır. Sosyal
medyanın hayatın her alanına nüfus etmesi, özellikle son on yılda gündelik hayatla beraber
toplumsal algıyı buna bağlı olarak siyaseti ve kamu politikalarını dönüştürme gücüyle üzerine
araştırılması gereken alanlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı
özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın üniversite öğrencileri
üzerinde nasıl bir etki bıraktığını metaforlar yoluyla incelemektir. Araştırma Kayseri
Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Çocuk
Gelişimi programında öğrenimine devam eden, gönüllü olarak çalışmaya katılan 81 öğrenci
ile gerçekleştirilmiş olup çalışma sonunda 7 öğrenci metaforlarla tutarlı ilişkilendirme
yapamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma desenine
uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin “Sosyal Medya”
kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla, öğrencilere “Sosyal Medya
…… gibidir/benzer. Çünkü ..……” biçiminde yarı yapılandırılmış bir form sunulmuştur.
Değerlendirme kısmında öğrencilerin “Sosyal Medya” kavramına ilişkin algıları üzerinden
hangi metaforları kullandıkları ve sunmuş oldukları metaforların ortak özellikleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu metaforlar anlam ilişkisine göre gruplandırılarak toplam sekiz
kategoride ele alınmıştır. Bu kategoriler “Güncel Olma Hali”, “Bağımlı Olma Hali”,
“Değişken Olma Hali”, “Gereksinim Duyma Hali”, “Yayılmacı Olma”, “Çoğulculuk”,
“Bilgiye Ulaşım” ve “Başkalaşma”dır. Verilere dayanarak öğrencilerin sosyal medya için var
olması gereken ama onu hayatlarına nasıl konumlandıracaklarını bilemedikleri bir olgu olarak
gördükleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Metafor, Bilgi ve İletişim Çağı
EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA PERCEPTIONS OF UNIVERSITY
STUDENTS BY METAPHOR
ABSTRACT
Undoubtedly, the internet and social media, which constitutes the basic infrastructure of the
internet, are at the forefront of the most important factors in calling today's age as the
Digital/Information and Communication Age. The developments that took place at the end of
the twentieth century have created many effects from local to global, from the smallest part of
the society to the general society.
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These effects reshape interpersonal interaction as well as economic, social and cultural life.
New communication technologies offer people a media opportunity to convey their feelings
and thoughts. This opportunity, which is expressed as social media, has become even more
interesting as it affects many areas and is also affected by these areas, and has taken its place
among the rising values in the society. The penetration of social media into all areas of life,
especially in the last decade, has become one of the areas that need to be investigated, with its
power to transform daily life and social perception, and accordingly politics and public
policies. In this context, the aim of the research is to examine the effect of social media,
which is widely used especially among young people, on university students through
metaphors. The research was carried out with 81 students who were studying in Kayseri
University Develi Hüseyin Şahin Vocational School Office Management and Executive
Assistant and Child Development program and participated in the study voluntarily. At the
end of the study, 7 students were not evaluated because they could not make consistent
associations with metaphors. The data of the research were collected using the content
analysis method in accordance with the qualitative research design. In order to determine the
metaphorical perceptions of the students regarding the concept of "Social Media", the students
were asked "Social Media is like/similar to ……. Because a semi-structured form in the form
of ..……” is presented. In the evaluation part, it was tried to determine which metaphors the
students used and the common features of the metaphors they presented based on their
perceptions of the concept of "Social Media". These metaphors were grouped according to the
meaning relationship and discussed in a total of eight categories. These categories are “Up-todate”, “Dependency”, “Variable State”, “Necessity State”, “Expansiveness”, “Pluralism”,
“Access to Information” and “Alteration”. Based on the data, it was concluded that the
students saw social media as a phenomenon that should exist but they did not know how to
position it in their lives.
Keywords: Social Media, Metaphor, Information and Communication Age
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OECD ÖĞRENME PUSULASI 2030 KAPSAMINDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
GENEL YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Sevinç AKSAY ALBUZ
MEB
ORCID: 0000-0002-5080-7043
Doç. Dr. Filiz METE
Hacettepe Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-8835-3884
Özet
OECD Eğitimin ve Becerilerin Geleceği projesinin bir bileşeni olarak oluşturulmuş, geleceğin
eğitimine yönelik ortak bir vizyon ortaya koyan ve sürekli gelişmeye açık bir öğrenme
çerçevesi olan OECD Öğrenme Pusulası 2030, pasif bir ölçme-değerlendirme ya da öğretim
programı çerçevesinden ziyade öğrenmenin içkin değerini geniş bir perspektifte
zenginleştirme ve öğrenmenin okul sınırları dışında da önemli bir değeri olduğunu ortaya
koyma misyonunu taşımaktadır. Bu anlamda, eğitimin daha geniş ve uzun vadeli amaçlarını
destekleyerek bireysel ve kolektif iyi olma hedefine ulaşmada yol gösterici bir kavramsal
çerçeve sunmaktadır.
Çerçevede ilk olarak Çekirdek Temeller tanımlanmaktadır. Bir öğrencinin sahip olması
gereken çekirdek temelleri ise Bilgi, Beceri, Tutum ve Değerler başlığında
değerlendirilmektedir.
İkinci sırada Dönüştürücü Yeterlikler karşımıza çıkmaktadır. OECD Öğrenme Pusulası
2030’da yer alan dönüştürücü yeterlikler; yeni değerler yaratmak, gerilim ve ikilemleri
çözmek ve sorumluluk almak şeklinde üç başlıkta ele alınmaktadır.
Üçüncü sırada Öğrenci Etkenliği ve Ortak Etkenlik ele alınmaktadır. Öğrenci etkenliği,
başkaları tarafından verilmiş karar, tercih ve talimatlara harfiyen uymaktan ziyade öğrencinin
kendi iradesiyle harekete geçmesi, kendi karar alma ve tercihte bulunma sorumluluğuna sahip
olması anlamına gelmektedir.
Dördüncü sırada Öngörü-Eylem-Yansıtma (ÖEY) Döngüsü ele alınmıştır. Öğrenenlerin kendi
düşünme kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirdiği, bir amaca yönelik olarak bilinçli bir şekilde
eyleme geçtiği ve sürekli yinelenen bir öğrenme sürecidir.
OECD Öğrenme Pusulası 2030’da yer alan çerçeve programdaki öğrenci yeterliklerinin
kazandırma/geliştirilmesinde öğretmenin nereden başlayacağı, süreci nasıl planlayacağı, hangi
strateji ve yöntemleri uygulayacağını, nasıl süreci sonuçlandıracağını ve yeniden döngüyü
başlatacağını kapsayan, ilham verici ve hedef gösteren bir başvuru metnine ihtiyaç doğacaktır.
Bu başvuru metni ise Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri olacaktır.
Bu çalışmada, OECD Öğrenme Pusulası 2030 kapsamında MEB tarafından oluşturulan
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri incelenerek söz konusu rapor ile örtüşüp örtüşmediği
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: OECD Öğrenme Pusulası 2030, öğretmen, öğretmen yeterlikleri,
öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri.
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EVALUATION OF GENERAL COMPETENCIES FOR THE TEACHING
PROFESSION IN THE SCOPE OF OECD LEARNING COMPASS 2030
Abstract
The OECD Learning Compass 2030 is a continuously evolving learning framework, created
as a component of the OECD Future of Education and Skills project, that sets out a shared
vision for the education of the future. Rather than a passive assessment-evaluation or
curriculum framework, it has the mission of enriching the inherent value of learning in a
broad perspective and demonstrating that learning has an important value beyond the
boundaries of school. In this sense, it provides a guiding conceptual framework for achieving
the goal of individual and collective well-being by supporting the broader and long-term goals
of education.
Core Foundations are defined first in the framework. The core foundations that a student
should have are evaluated under the heading of Knowledge, Skills, Attitudes and Values.
Transformative Competencies come in second place. Transformative competencies included
in the OECD Learning Compass 2030; It is handled under three headings as creating new
values, resolving tensions and dilemmas, and taking responsibility.
In the third place, Student Activity and Joint Activity are taken into consideration. Student
activity means that the student takes action of his own will and has the responsibility of
making his own decisions and choices, rather than strictly following the decisions,
preferences and instructions given by others.
In the fourth place, the Foresight-Action-Reflection (TEY) Cycle is discussed. It is a
constantly recurring learning process, in which learners constantly improve their thinking
abilities, take action consciously for a purpose.
In the acquisition/development of student competencies in the OECD Learning Compass 2030
framework program, there will be a need for an inspiring and targeted application text
covering where the teacher starts, how he/she will plan the process, what strategies and
methods he/she will apply, how he/she will conclude the process and start the cycle again.
This application text will be General Competencies for the Teaching Profession.
In this study, the General Competencies of Teaching Profession created by the Ministry of
National Education within the scope of OECD Learning Compass 2030 will be examined and
it will be evaluated whether they overlap with the report in question.
Keywords: OECD Learning Compass 2030, teacher, teacher competencies, general
competencies in the teaching profession.
GİRİŞ
Eğitim alanı, bütün ülkelerin geleceğini idame ettirme ve şekillendirme adına öncelikli alan
kabul edilmektedir. Eğitim, sosyal değişme sürecinde gerekli ve oldukça etkili ve önemli bir
faktördür. Dewey’nin söylediği gibi eğitim sosyal değişmeyi harekete geçiren, hızlandıran ve
değişen sosyo-ekonomik ve politik şartlar için gerekli bilgi, beceri ve değerleri yayarak
neticelendiren önemli bir kurumdur (Akt. Eskicumalı, 2003).
Küreselleşmenin eğitime etkisi düşünüldüğünde eğitim politikasının, yönetiminin,
planlanmasının ve ekonomisinin bu süreçten etkilenmekte olduğu anlaşılmaktadır. Zira
küreselleşme ile birlikte ülkeler, siyasi ve kültürel politikalarında çeşitli değişiklikler yapma
gereği duyacaktır ve bu tür değişikliklere uyum sağlayabilecek bireyler eğitim kurumlarında
yetişeceği için eğitim sisteminde de bir takım değişikliklerin yapılması gerekecektir. Bu da
eğitim politikaları ve planlamalarının değişimini kaçınılmaz kılar (Çetin, 2015).
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Eğitim, sadece bireylerin var olan potansiyelini açığa çıkarmak, iyileştirmek ve yeteneklerini
geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun kalkınmasını da etkiler ve bu nedenledir ki
eğitimin katkısıyla kalkınmanın hız kazanacağı yadsınamaz bir gerçektir (Korkmaz, 2018).
Eğitim düzeyi, toplumların gelişmişlik derecesini belirlemede en önemli faktörlerden biridir.
Bu nedenle de ekonomik ve fiziki yatırımların yanı sıra eğitimin her boyutu sürekli inceleme
ve araştırmaların konusu durumundadır. Bu bağlamda, ülkeler sayısal veriler, programlar,
kitaplar, paydaşlarla ilgili araştırmalar ve geleceğe dair planlamaların yer aldığı pek çok rapor
oluşturup yayınlamaktadır.
Eğitim politikalarına yön veren ve alanı yönlendiren uygulamaların dayanağı genellikle söz
konusu edilen bu tarz hazırlanmış raporlardır. Ülkemizde de ulusal boyutta; Eğitim İzleme
Raporu 2021, 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu TEDMEM, OECD Bir Bakışta Eğitim
Raporu 2021: Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler gibi eğitim raporları
bulunmaktadır. Uluslararası ve tanınır nitelikteki; bu raporlarla sürekli yenilenen, gelişen
dünya koşullarına uyum adına takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle vizyonunu ve
öğretmenlik uygulamalarını zenginleştirmek isteyenler için bu çalışmaya konu olan “Eğitimin
ve Becerilerin Geleceği: OECD Öğrenme Pusulası 2030” raporu da bu anlamda incelenmesi
gereken önemli belgelerdendir ve bu çalışmanın konusudur.
Bu çalışmada, eğitimin uzun vadeli amaçlarını destekleyen ve yol gösteren bir kavramsal
çerçeve olan OECD Öğrenme Pusulası 2030’un kapsamında Türkiye’de eğitimde yol
gösterici bir kavramsal çerçeve olarak MEB tarafından oluşturulan Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikleri incelenerek söz konusu rapor ile örtüşüp örtüşmediği değerlendirilecektir.
OECD Öğrenme Pusulası 20301
OECD Eğitimin ve Becerilerin Geleceği projesinin bir bileşeni olarak geleceğin eğitimine
yönelik ortak bir vizyon ortaya koyan ve sürekli gelişmeye açık bir öğrenme çerçevesidir.
Öğrenmenin içkin değerini geniş bir perspektifte zenginleştirme, öğrenmenin okul sınırları
dışında da önemli bir değeri olduğunu ortaya koyma, eğitimin daha geniş ve uzun vadeli
amaçlarını destekleyerek bireysel ve kolektif iyi olma hedefine ulaşmada yol gösterici bir
kavramsal çerçeve sunmaktadır. Raporun genel ama küçük bir özeti aşağıdaki gibidir.
OECD Anahtar Yetkinlikleri olarak üç yetkinlik kategorisi belirlenmiştir.
1. Araçları etkileşimli olarak kullanma (ör. dil, teknoloji)
‒ Dili, sembolleri ve metni etkileşimli olarak kullanma becerisi
‒ Bilgi ve bilgiyi etkileşimli olarak kullanma becerisi
‒ Teknolojiyi etkileşimli olarak kullanma becerisi
2. Heterojen gruplar hâlinde etkileşim kurma
‒ Başkalarıyla iyi ilişkiler kurma becerisi
‒ İş birliği yeteneği
‒ Çatışmaları yönetme ve çözme becerisi
3. Bağımsız hareket etme
‒ “Büyük resim” içinde hareket etme becerisi
‒ Yaşam planları, kişisel projeler oluşturma ve yürütme becerisi
‒ Haklar, çıkarlar, sınırlar ve ihtiyaçlar ileri sürme becerisi

1

Bu bölümde şu raporlardan faydalanılmıştır: OECD Future of Education and Skills 2030 OECD Learning
Compass
2030,
OECD
2019
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-andlearning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
Eğitimin ve Becerilerin Geleceği: OECD Öğrenme Pusulası 2030 (rapor özeti), TEDMEM, 2022
https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/egitimin-ve-becerilerin-gelecegi-oecd-ogrenme-pusulasi-2030
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OECD Öğrenme Pusulası 2030 ne bir değerlendirme çerçevesi ne de bir müfredat
çerçevesidir.
Öğrenme Pusulası 2030 aşağıdaki unsurdan oluşmaktadır:
1. Kavramsal Öğrenme Çerçevesi: Geniş bir yapı içinde, geniş bir öğrenme yelpazesini ve
türlerini detaylandırarak öğrenmenin içsel değerini ve öğrenmenin sadece okulda
gerçekleşmediğini kabul eder.

Öğrenme çerçevesi, hükümetler arasındaki iş birliğinin ürünüdür. Temsilciler,
akademik uzmanlar, dünyanın her yerinden eğitim sistemlerinde olumlu değişimi
desteklemeye gerçekten ilgi duyan liderler, öğretmenler, öğrenciler ve sosyal ortaklar.

Toplumsal refah kavramı yıllar içinde ekonomik ve maddi refahtan çok daha fazlasını
kapsayacak şekilde değişti. Geleceğe dair birçok farklı vizyon olsa da toplumun refahı ortak
bir varış noktasıdır.
2. Öğrenci Etkenliği ve Ortak Etkenlik 2030: Öğrenci etkenliği, başkaları tarafından
verilmiş karar, tercih ve talimatlara harfiyen uymaktan ziyade öğrencinin kendi iradesiyle
harekete geçmesi, kendi karar alma ve tercihte bulunma sorumluluğuna sahip olması anlamına
gelmektedir.
Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu kişiler olduklarında, yani neyi nasıl öğrenecekleri
konusuna karar vermede aktif bir rol oynadıklarında, öğrenmeye daha yüksek motivasyonla
sarılmakta ve öğrenme amaçlarını daha iyi tanımlayabilmektedir.
Öğrenciler, sosyal bağlamlarda kendi etkenliğini deneyimler, öğrenir ve geliştirir. Bu nedenle,
ortak etkenlik (co-agency) de oldukça önemlidir. Öğrenme Pusulası 2030’a göre öğrenci,
kendi amacını, sorumluluklarını keşfetmeye çalışan ve aynı zamanda çevresindeki birey, olay
ve koşulları da iyileştirmek amacıyla sürekli öğrenen bireydir.

Etken olma, kişinin kendi hayatını ve çevresindeki dünyayı olumlu yönde etkileme
yeteneği ve iradesine sahip olmasıdır.

Etkenliği tam kapasite kullanabilmek için öğrenci tüm temel becerilerde gelişmiş
olması gerekir.

Etken insanlarda «öğrenmeyi öğrenme» ömür boyunca gelişmeye devam etmektedir.

Ortak etkenlik, öğrencilerin ortak hedeflere doğru ilerlemesine yardımcı olan veli,
öğretmen, toplumun diğer üyelerinin birbirleriyle etkileşimli, karşılıklı olarak destekleyici
ilişkiler içinde olmasıdır.
3. 2030 İçin Çekirdek Temeller: Öğrenmenin sürdürülmesi ve tüm öğretim programı
boyunca öğrenilenlerin birbiri üzerine inşa edilerek ilerlemesi için ön koşul niteliği taşır.
Çekirdek temeller,

Okuryazarlık ve matematiksel becerileri kapsayan bilişsel temeller,

Fiziksel ve ruhsal sağlığı kapsayan sağlıkla ilgili temeller,

Ahlak, etik, dijital okuryazarlık ve veri okuryazarlığını kapsayan sosyal-duygusal
temeller olarak üç grupta değerlendirilmektedir.
Müfredat aşırı yüklenmesini önlemek için finansal okuryazarlık veya küresel yeterlilik gibi
daha yeni yeterlilikler, mevcut müfredata anlamlı bir şekilde yerleştirilebilir, böylece tüm
öğrenciler hem daha derin öğrenme deneyimlerinden hem de temel temellerdeki kaliteli
öğrenmeden faydalanabilir.
Dijitalleşmenin genişlemesi göz önüne alındığında veri planlaması, zaten hayatın her alanına
giriyor, tüm çocukların teknoloji ve veri okuryazarı olması gerekiyor.
Ana bir unsur olarak sağlıkla ilgili temeller ile insanlar yaşamları boyunca kendilerini iyi ve
sağlıklı tutacak bilgileri anlayabilir ve buna göre hareket edebilirler.
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4. 2030 İçin Dönüştürücü Yeterlikler: Öğrencilerin toplumu dönüştürmek ve geleceği
şekillendirmek için ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir.
Dönüştürücü beceriler, öğretim programları ve okuldaki tüm pedagojik süreçlere dâhil
edilerek öğretilebilir ve öğrenilebilir niteliklerdir.
OECD Öğrenme Pusulası 2030’da yer alan dönüştürücü yeterlikler;

yeni değerler yaratmak

gerilim ve ikilemleri çözmek

sorumluluk almak olarak sınıflandırılmıştır.
Günümüzde öğrencilerin çelişkili veya görünüşte uyumsuz mantık ve talepleri, birbirine
bağımlı bir dünyada, empati ve saygıyla, dengelemeleri gerekmektedir. Öğrencilerden
karmaşık ve belirsiz konularda rahat olmaları beklenir. Dönüştürücü yeterlikler, öğrencilere
eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen bireyler olmalarına izin veren güçlü bir ahlaki pusuladır.
Öğrenciler yeni bir değer yarattığında, sorular sorar, başkalarıyla iş birliği yapar ve
yenilikçi çözümler bulmak için “kalıpların dışında” düşünmeye çalışır. Bu, bir amaç
duygusunu eleştirel düşünme ve yaratıcılıkla harmanlar. Öğrenciler, belirsizlik ve değişimlere
karşı yılmazlık göstererek ileride yaşayacağı zorluklara daha hazırlıklı olabilir, belli bir amaç
doğrultusunda ilerleme ve öz değer açısından kendini yaşam boyu geliştirme fırsatı elde
edebilir. Yeni değerler yaratma yeterliğiyle ilişkili temel kavramların başında merak, gelişim
odaklı bir zihin, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği, risk yönetimi, uyum yeteneği ve
çeviklik gelmektedir.
Gerilim ve ikilemleri çözmek, çelişen ya da birbirinden farklı olan fikir ve durumlar
arasındaki bağı çözümlemek ve eylemlerin uzun ve kısa vadeli sonuçlarını göz önünde
bulundurmak anlamına gelmektedir. Bu süreç sayesinde öğrenciler, karşı oldukları
düşüncelerle ilgili daha derin anlamlandırmalar oluşturabilir, kendi pozisyonlarını savunmak
için argüman geliştirebilir ve nihayetinde gerilim ve anlaşmazlıklara çözümler üretebilir.
Sorumluluk alma; kişinin bireysel, etik ve sosyal amaçlarını göz önünde bulundurarak kendi
eylemleri üzerine düşünme ve deneyimleri ve eğitimi ışığında kendi eylemlerini
değerlendirme süreci ile yakından bağlantılı bir yeterliktir. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu
alma kapasitesine sahip olan öğrencilerin güçlü bir değerler pusulası vardır ki bu da yansıtıcı
düşünme, başkalarıyla ortak çalışma ve doğaya saygılı davranmayı beraberinde getirir.
5. 2030 İçin Bilgiler: Öğrencinin bilmesi beklenen kuramsal bilgi; disiplin odaklı, disiplinler
arası, epistemik ve prosedürel bilgi türlerinden oluşmaktadır.

Disiplin (konuya özel) bilgisi, öğrencilerin temel ve diğer bilgi türlerini kavrayıp
geliştirebilecekleri bir yapıdır.

Disiplinler arası bilgi müfredata entegre edilebilir: temel kavramları aktarma,
bağlantıları belirleme, tematik öğrenme; ilgili konuları birleştirme veya yeni bir konu
oluşturma; proje tabanlı öğrenmeyi destekleme.

Epistemik bilgi, öğrencilerin, öğrendikleri içerik ya da konunun gerçek yaşamdaki
uygulayıcıları gibi düşünmesi, onlar gibi davranması ve bu doğrultuda nasıl hareket etmesi
gerektiğinin bilgisidir.

Prosedürel bilgi, bir görevin nasıl gerçekleştirildiğinin ve yapılandırılmış süreçler
aracılığıyla nasıl çalışılıp öğrenileceğinin anlaşılmasıdır. Özellikle karmaşık problemleri
çözmek için kullanışlıdır.
6. 2030 İçin Beceriler: OECD Öğrenme Pusulası 2030’da bilişsel-üst bilişsel, sosyalduygusal ve fiziksel-pratik beceriler olmak üzere üç farklı beceri türü bulunmaktadır.
Beceriler; karmaşık ihtiyaçları karşılamak üzere bilgi, beceri, tutum ve değerlerin harekete
geçirilmesini içeren yeterlik gibi bütüncül bir kavramın parçasıdır.
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Bilişsel beceriler; dilin, sayıların, muhakeme gücünün ve edinilmiş bilginin
kullanılmasını sağlayan bir düşünme stratejileri setidir. Sözel, sözel olmayan ve üst düzey
düşünme becerilerini de içerir. Üst bilişsel beceriler ise düşünmeyi düşünme, öz düzenleme ve
öğrenmeyi öğrenme süreçlerine karşılık gelmektedir.

Sosyal ve duygusal beceriler; ev, okul, iş ve toplumla ilişkilerimizde kendimizi
geliştirmemizi ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmemizi sağlayan ve duygu,
düşünce ve davranışlarımızdaki örüntülerde kendini gösteren bireysel yeterlikler dizisidir.

Fiziksel ve pratik beceriler; bilişim araçlarını ve yeni makineleri kullanmak, enstrüman
çalmak, el işi ile uğraşmak ve spor yapmak gibi aktif eylemlerden oluşur.
Beceriler, bireyin belli bir amaca ulaşmak üzere sahip olduğu mevcut bilgi dağarcığını bilinçli
bir şekilde kullanabilme, ilgili süreçleri işletebilme kapasitesi ve yeteneğidir. Günümüzde
teknoloji emeğin yerini almaya başladı ancak yaratıcılık gibi bilişsel ve sosyal-duygusal
becerilere sahip çalışanlar için yeni istihdam fırsatları da yarattı. Ancak rekabetçi kalabilmek
için çalışanların sürekli olarak esneklik ve yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum ve
merak gerektiren yeni beceriler edinmeleri gerekecektir.
Sosyal ve duygusal becerilerin değeri eşit olabilir - hatta bazı durumlarda daha fazla- sorumlu
bir vatandaş olmak da bilişsel beceriler kadar önemlidir.
Müzik ve sanat aracılığıyla geliştirilen fiziksel ve pratik beceriler, bilişsel ve üst bilişsel
becerilerin gelişimine de katkı sağlayabilir ve çocukların iyi olma hâlini desteklemede
oldukça önemli bir bileşendir.
7. 2030 İçin Tutum ve Değerler: Bireysel, toplumsal ve çevresel iyi olma ile ilgili tercih,
yargı, davranış ve eylemlerimizi etkileyen ilke ve inançlardır. Tutum ve değerleri geliştirmeye
yönelik yaklaşımlar küresel zorlukları ele alırken genellikle kültürel ve toplumsal
geleneklerden yararlanır.

Tutumlar ve değerler, yeterliliklerin bilgi ve becerilerden daha fazlasını gerektirdiğinin
bir kabulü olarak müfredat çerçeveleriyle giderek daha fazla bütünleşmektedir.

Çeşitli eğitim sistemleri, küresel zorlukları ele alırken kültürel ve toplumsal
geleneklerden faydalanarak genellikle tutum ve değer geliştirmeye yönelik bütünleştirici
yaklaşımlar izlemektedir.

Teknolojideki son trendler, özellikle yapay zekâ kullanımı, etik gibi konuları eğitim
gündeminin üst sıralarına yerleştirdi. Bugünün öğrencileri, teknolojinin ne düzeyde adil ve
eşitlikçi bir dünya sağlayacağını değerlendirme kapasitesinden yararlanacaklar.
8. Öngörü-Eylem-Yansıtma Döngüsü: Öğrenenlerin kendi düşünme kabiliyetlerini sürekli
olarak geliştirdiği, bir amaca yönelik olarak bilinçli bir şekilde eyleme geçtiği ve sürekli
yinelenen bir öğrenme sürecidir.

Öngörü aşamasında öğrenci, bugün attığı adımların gelecekteki olası sonuçlarını
kestirme konusunda bilinçli olmayı öğrenir.

Eylem aşamasında öğrenci, bütüncül iyi olma hâlini sağlamaya yönelik eyleme geçme
isteği ve kapasitesini geliştirir.

Yansıtma aşamasında ise bireysel, toplumsal ve çevresel iyi olma hâline doğru giden
yolda düşünme pratiklerini geliştirir.
ÖEY döngüsü, dönüştürücü yeterlikleri geliştirmede katalizör görevi görmektedir.
Dönüştürücü yeterliklerin her biri öğrenenin uyumlu ve yansıtıcı olma becerisine
dayanmaktadır. Ayrıca uygun şekilde eyleme geçmenin ve kendi düşünme biçimlerini sürekli
olarak geliştirmenin de yolunu açmaktadır.
Öngörü aşamasında öğrenciler, eylemlerinin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını kestirme
yeteneklerini kullanır, kendileri ve başkalarının neyi gerçekleştirmek istediklerini anlamaya
çalışarak mevcut bakış açılarını genişletir.
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Öngörü, temel olarak bugün atılan bir adımın gelecekteki olası etkilerini düşünme yeteneğidir.
Atılabilecek adımlar arasından seçim yapmayı, bu seçimlerin olası etkilerini düşünmeyi,
önceliklendirmeyi ve hatta gerektiğinde hiçbir seçim yapmamayı da kapsamaktadır.
Eylem, öğrencilerin belli hedeflere ulaşmak için harekete geçme aşamasıdır. Eylemlerin
olumlu ya da olumsuz sonuçları olabileceği için eyleme geçmeden önceki öngörü aşaması
oldukça önemlidir. Öngörü aşamasında derin bir düşünme süreci gerçekleştiren öğrenciler,
bilinçli ve planlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmek üzere aktif katılımcılar olarak
harekete geçerler.
Yansıtma aşamasında öğrenciler, düşünme kabiliyetlerini geliştirmelerinin yanı sıra
anlamlandırmalarını derinleştirerek değişen koşullara uyum sağlama ve sonraki adımları buna
paralel biçimde belirleme yeteneklerini de geliştirirler. Yansıtma, kökeninin bilimsel
sorgulamaya dayandığı sistematik, dikkatli, disiplinli bir şekilde düşünme biçimi olmasının
yanı sıra aynı zamanda öğrenmenin sürekliliğini de mümkün kılan bir halkadır. Dönüştürücü
yeterliklerin geliştirilmesinde ve derinleştirilmesinde yansıtıcı düşünme önemli bir yere
sahiptir.
OECD Öğrenme Pusulası 2030’da yer alan çerçeve programdaki öğrenci yeterliklerinin
geliştirilmesinde öğretmenin nereden başlayacağı, öğretim sürecini nasıl planlayacağı, süreçte
hangi strateji ve yöntemleri uygulayacağını, süreci nasıl sonuçlandıracağını ve yeniden
döngüyü başlatacağını kapsayan, ilham verici ve hedef gösteren bir başvuru metnine ihtiyaç
doğacaktır. Bu başvuru metni ise öğretmen yeterlikleri olacaktır.
Dünyada bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitim, öğrenme, öğretme ve
öğretmenlik mesleğine yüklenen anlamlar değişmektedir. Buna bağlı olarak öğretmenlere
yüklenen yeni sorumluluklar bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleği genel anlamda birçok
sorumluluğu taşıyabilecek nitelikte bir meslek olmasının yanı sıra bu sorumlulukların yerine
getirilebilmesi adına birçok yeterlik mesleki açıdan zorunlu hale gelmektedir. Öğretmenlerin
bilgi ve becerileri okulda öğrencilerin öğrenmesini etkileyen en önemli etkendir (Leigh and
Mean, 2005) ve öğretmenin sahip olması gerektiği düşünülen birçok nitelik, mesleki bilgi ve
beceri yeterliklerin temelini oluşturmaktadır (Tosuntaş, 2020). Öğretmen ve aday
öğretmenlerin genel yeterliklere sahip olması eğitim süreçlerinin daha verimli olması ve
geliştirebilmesi açısından kilit öneme sahiptir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu
yeterliklere ne kadar sahip olduklarının bilinmesi de bir yeterlik profili ortaya çıkarmak
açısından önem arz etmektedir. Mevcut genel yeterlikler konusunda öğretmen ve aday
öğretmenlerin kendilerini değerlendirmeleri, gerek mesleki gerekse kişisel gelişim anlamında
hangi konularda desteğe ihtiyaç duydukları hususunda da somut veriler sunabilecektir (Çelik,
Yorulmaz, Çokçalışkan, 2019).
MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri2
I. Yeterlik Nedir?
Yeterlik: Bir işi etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken
bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir.
II. Yeterliklerin Amacı Nedir?
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde
yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlardır.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin bir öğretmende var olması gereken bilgi, beceri,
tutum ve değerleri somut biçimde ortaya koyarak bu alanda geliştirilecek politikalara yol
2

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilgili bilgiler, MEB’in 2017 tarihli güncellenmiş Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri’nden derlenmiştir.
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gösteren temel bir referans metni işlevi görmesi amaçlanmaktadır. Yeterlikler, öğretmenlerin
yetiştirilmesi ve sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanmasında, başta öğretmenlerin kendileri
olmak üzere süreçte sorumluluk sahibi olan herkes için bir rehber niteliği taşıyacaktır.
III. Hukuki Dayanaklar
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 45 inci maddesinde; “Öğretmen adaylarında
genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî
Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.”
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname’nin 15’inci maddesinin (a) fıkrası “Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin
belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak” gereğince öğretmen yeterlikleri belirlenmiştir.
IV. Yeterlik Belirleme Süreci
Türkiye’de öğretmen yeterlikleri ile ilgili ilk resmi çalışmalara 1998 yılında başlanmıştır.
1998-1999 yıllarında YÖK ve Dünya Bankası iş birliği ile yapılan “YÖK/Dünya Bankası
Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi” kapsamında Öğretmen
Yeterlikleri;

konu alanı ve alan eğitimine ilişkin yeterlikler,

öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterlikler,

öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma,

tamamlayıcı mesleki yeterlikler olmak üzere dört başlık altında sıralanmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığında ise yeterlik belirleme çalışmaları 1999 yılında başlamıştır.
Öncelikle Bakanlık ve çeşitli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan “Öğretmen Yeterlikleri
Komisyonu” oluşturulmuş ve 1999 yılında taslak olarak öğretmen yeterlikleri belirlenmiştir.
Belirlenen öğretmen yeterlikleri 1739 sayılı Kanuna uygun olarak

eğitme-öğretme yeterlikleri,

genel kültür bilgi ve becerileri,

özel alan bilgi ve becerileri olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.
Bu yeterlikler 2002 yılında lisans eğitimi süreçlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması için
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.
Yeterlikler konusunda yürütülen ikinci çalışma Bakanlığın AB destekli Temel Eğitime Destek
Programı (TEDP) kapsamında sürdürülmüştür. Bu program çerçevesinde 2004 yılında
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri“nin belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası
uzmanlar, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda katılımcı ile çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda;
A. Kişisel ve meslekî değerler - meslekî gelişim,
B. Öğrenciyi tanıma,
C. Öğrenme ve öğretme süreci,
D. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme,
E. Okul, aile ve toplum ilişkileri,
F. Program ve içerik bilgisi olmak üzere 6 ana yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 31 alt
yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”
belirlenmiş ve belirlenen bu yeterlikler 17/04/2006 tarihli Makam Onayı ile 2590 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmenlerin
kendi alanlarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade eden
Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri’nin belirlenmesine yönelik çalışmalar
başlatılmıştır.
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Bu çalışmaların neticesinde ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik Türkçe, İngilizce,
fen ve teknoloji, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, okul öncesi, matematik, sınıf
öğretmenliği, sosyal bilgiler, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, teknoloji
tasarım, özel eğitim (görme, işitme, zihinsel engelliler) olmak üzere 14 alanda Özel Alan
Yeterlikleri hazırlanarak 04/06/2008 ve 25/08/2008 tarihli makam onayları ile yürürlüğe
konulmuştur.
Ortaöğretim kademesi öğretmenlerine yönelik ise Orta Öğretim Projesi (OÖP) kapsamında
Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe olmak
üzere 8 alanda Özel Alan Yeterlikleri hazırlanmış ve 26/01/2011 tarihli makam onayı ile
yürürlüğe konulmuştur.
V. Yeterliklerin Güncellenmesi Çalışmaları
Başta eğitim alanında olmak üzere gerçekleşen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, küresel ve
bölgesel gelişmeler, öğretmenlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmasını
gerektirdiğinden Öğretmen Yeterliklerinin güncellenmiştir.
Güncelleme çalışmaları kapsamında ise;

YÖK, akademisyenler, Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcisi, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı ve Bakanlık Birim Amirlerinin yanı sıra çok sayıda uzman ve öğretmenle
iş birliği gerçekleştirilmiş,

uluslararası örnekler incelenmiş,

çok sayıda paydaşın katıldığı çalışma toplantıları düzenlenmiştir.
Güncellenmiş olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nde her bir öğretmenlik alanı için
ayrı bir özel alan yeterliği belirlemek yerine, genel yeterliklere alan bilgisi ve alan eğitimi
bilgisi yeterlikleri eklenmiş, böylece her bir öğretmenin kendi alanına ilişkin yeterliklerini de
kapsayacak mahiyette bütünsel ve tek bir metin oluşturulmuştur.
Bu kapsamda hazırlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri; “mesleki bilgi”, “mesleki
beceri”, “tutum ve değerler” olmak üzere birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik
alanı ile bunlar altında yer alan 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden
oluşmaktadır.
MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve OECD Öğrenme Pusulası 2030
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’ni Öğrenme Pusulası 2030 açısından
değerlendirdiğimizde genel olarak karşıladığı söylenebilir ancak karşımıza bazı problemler de
çıkmaktadır. Örneğin disiplinler arası bilgi, Öğrenme Pusulası 2030 çekirdek kavram olarak
vurgulandığı hâlde “A1. Alan Bilgisi” yeterliğinde disiplinler arası bilgiye değinilmemiştir.
Öğrenme Pusulası 2030 için bilgi temel kavram olarak anahtar noktalarda çok açık ifade
edildiği hâlde “A1. Alan Bilgisi” yeterliğindeki göstergelerde belirsiz ifadelerle dikkati
çekmektedir. Örneğin “A1.2. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını
yorumlar.” ve “A1.5. Millî ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar.”
göstergelerinde geçen «alanına yansımalarını» ifadesi muğlaktır; alanına katkısı mı, etkisi mi,
getirdiği yenilikler mi kastedilmektedir?
Tutum ve değerler, Öğrenme Pusulası 2030 çekirdek kavram olarak karşımıza çıktığı hâlde
“A1.5. Millî ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar.” ve “A2.6. Alanının
öğretiminde millî ve manevi değerlerden nasıl yararlanacağına karar verir.” göstergelerinde
millî ve manevi değerler A1. Alan Bilgisi ve A2. Alan Eğitimi Bilgisi yeterliklerine
iliştirilmiş gibi yer almaktadır. Ayrıca «nasıl yararlanacağına» ifadesi de muğlaktır.
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Öğrenme Pusulası 2030’da pek çok anahtar noktada önemi sıkça vurgulanan hak ve
sorumluluk konusu, Öğretmen Yeterliklerinde sadece A3. Mevzuat Bilgisi yeterliğiyle
ilişkilendirilmiş olarak “A3.5. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.”
göstergesinde yer almaktadır. Ancak göstergeye baktığımızda bir muğlaklık dikkati çekiyor.
TDK «ayırt etmek» birleşik fiilinin anlamını «Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak,
tefrik etmek, temyiz etmek.» olarak açıklıyor. Bu göstergede hangi paydaşın, hangi hak ve
sorumlulukların, neye göre ayırt edileceği anlaşılmamaktadır.
Öğrenme Pusulası 2030’da pek çok anahtar noktada önemi sıkça vurgulanan bilgi, beceri ve
tutum değerlerin “B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma” yeterliğine yeterince yansımadığı
söylenebilir yine de sağlık, güvenlik, estetik, bireysel farklılıklar, öğrenme ihtiyaçları, etkili
iletişim, demokratik ortam, millî ve manevi değerler eğitim bilimlerinde sıkça geçen
kavramlara rastlanmaktadır. Ayrıca “B2.6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini
geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.” göstergesinde üst düzey bilişsel becerilere yer
verirken sosyal-duygusal ve fiziksel-pratik becerilerle ilgili ya da Öğrenme Pusulası 2030’da
sıkça vurgulanan dönüştürücü yeterlikler ya da öngörü-eylem-yansıtma döngüsü ile ilgili
herhangi bir göstergeye rastlanmamaktadır.
“B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme” yeterliğinin göstergeleri incelendiğinde zaman
yönetimi, öğrenci etkenliği, günlük yaşamla ilişkilendirme, çevreyi tanıma, analitik düşünme,
iş birliği, teknoloji kullanımı, etkili öğrenme gibi kavramlara değinildiğini görülmektedir
yalnızca bu kavramlara rastlanması nedeniyle yenilikçi bir bakış açısı getirilemediği
söylenebilir. Ayrıca “B3.9. Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin
olarak kullanır.” ve “B3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir
şekilde baş eder.” göstergelerinin C. Tutum ve Değerler bölümünde yer alması daha uygun
olacağı söylenebilir.
C. Tutum ve Değerler bölümünde çocuk ve insan haklarını gözetme, bireysel ve kültürel
farklılıklara saygı, öğrencilerin millî ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık
bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma; doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın
korunmasına duyarlılık, öğrenciye insan ve birey olarak değer verme, öğrencilere rehberlik,
rol-model olma, etkili iletişim, empati ve hoşgörü, bilgi ve deneyim paylaşımı, iş birliği,
faaliyetlere aktif olarak katılma, mesleğini sevme, öz değerlendirme, kişisel bakım ve sağlık,
meslek etiği, mesleki saygınlık, gündemi takip etme gibi kavramlara değinildiğini
görülmektedir. Ancak Öğrenme Pusulası 2030’da tutum değerleri ifade eden saygı, empati,
yılmazlık, adalet, eşitlik, sorumluluk, küresel fikirlilik, kültürel çeşitlilik, özgürlük, hoşgörü
ve demokrasi kavramların yanı sıra insan davranışlarının nasıl yönetildiği, öğrencilerin
öğrenme sürecinin etkin katılımcısı olup olmadığı gibi pek çok durum ve davranış
biçimlerinin aslında okul kültüründe içkin olarak yer alan tutum ve değerlerin örtük bir
yansıması olduğu vurgulanmıştır.
SONUÇ
Öğrenme Pusulası 2030’da öğrenciye henüz var olmayan ancak gelecekte gündelik hayatın
gerekleri hâline gelecek pek çok bilgi, beceri, tutum ve değeri dahi kazandırmamız
beklenmektedir.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’ni genel olarak değerlendirdiğimizde daha çok
öğretmenlerin öğretim programları ve ilgili mevzuat kapsamında yapmaları gereken görevlere
rastladığımızı söyleyebiliriz.
İçerik açısından geniş ama yavan olması, pek çok yeterlik ve göstergede belirsizliğe yol
açmıştır.
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Göstergeleri beklenen iş açısından incelediğimizde de sadece sınavla izlenmeye kaynaklık
edebilecek düzeyde, öğretmene hedef gösterme ve motivasyon kaynağı olmaktan uzak
birtakım göstergelere rastlamaktayız.
Öğrenme Pusulası 2030’da unsurlar ve anahtar noktalar, tüm eğitim ve öğretim süreçleriyle
bütünleşik olarak ele alınmaktadır. Aynı bütünleşik yapıyı, Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri’nde de görmek metnin etkililiğini artıracaktır. Bu bağlamda Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikleri’nin OECD Öğrenme pusulası 2030’da yer alan anahtar noktaları
kapsayacak şekilde güncellenmesi ve yazım tekniğindeki sorunların giderilmesi gerektiğini
söyleyebiliriz.
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ÖĞRETİMDE YALIN ÜRETİM OYUNLARI
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ÖZET
Geleceğin endüstri mühendislerinin niteliklerini arttırmada üniversiteler tarafından sağlanan
gerçekçi ortam, öğrencilere pratik deneyim yoluyla iş sistemlerini oluşturan ve optimize eden
yöntemleri uygulama imkânı verir. Türkiye, WOS (Web of Science) verisine göre yalın
üretim literatürüne 13.sırada ve en çok İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) ile katkı
vermektedir (Özdağoğlu vd.2022). Son yıllarda ASO (Ankara Sanayi Odası) yetkinlik ve
dijital dönüşüm merkezi tarafından da farklı programlar çerçevesinde üniversite öğrencilerine
uygulamalı yalın üretim eğitimleri verilmektedir. Bu çalışmada dene-yap öğretimi
çerçevesinde SAÜ (Sakarya Üniversitesi) bünyesinde gerçekleştirilen iki lisans bitirme
projesinin uygulamaları ve sonuçları paylaşılmıştır. Biri montaj hattı dengeleme ve biri de hat
dengeleme atölye çalışmaları olan projeler, üniversitelerde yalın üretim laboratuvarlarının
olurunu desteklemek ve araştırmak için gerçekleştirilmiştir.
İlk projede tesis planlama dersini henüz görmemiş 14 adet ikinci ve üçüncü sınıf endüstri
mühendisliği öğrencileri sınıf grubu ve laboratuvar grubu olarak ikiye ayrıldı. İlk gruba sınıf
ortamında deney materyali olan rüzgârgülü üzerinden tahtada konu anlatımı yapıldı. İkinci
gruba ise laboratuvar ortamında konu anlatımı yapıldı. Laboratuvar grubuna ayrıca
uygulamalı kaizen anlatımı ve anket yapıldı. Her iki gruba da eski yılların bir montaj hattı
dengeleme final sorusu üzerinden 15 dakikalık sınav yapıldı. Sonuçlar üzerinden kurulan iki
hipotez test edildi.
İkinci projede üç turdan oluşan bir atölye çalışması (workshop) gerçekleştirildi. İlk turda yalın
olmayan ortamda müşteri siparişini yetiştirmeye çalışan öğrenciler, ikinci turda yalın üretim
teknikleriyle bertaraf ettikleri değer katmayan işlerle müşteri talebini karşıladı fakat iş yükünü
dengeleyemedi. Üçüncü turda ise takt süresini aşmadan iş yükü dengelendi.
Anahtar Kelimeler: Yalın üretim oyunları, hat dengeleme, montaj hattı, model fabrika,
üniversite yalın üretim laboratuvarı
LEAN GAMES IN EDUCATION
ABSTRACT
The realistic environment provided by universities to increase the qualifications of future
industrial engineers gives students the opportunity to apply methods that create and optimize
business systems through practical experience. According to WOS (Web of Science) data,
Turkey ranks 13th in lean manufacturing literature and contributes the most with ITU
(Istanbul Technical University) (Özdağoğlu et al. 2022). In recent years, applied lean
production trainings are given to university students within the framework of different
programs by the competence and digital transformation center of ASO (Ankara Chamber of
Industry). In this study, the applications and results of two undergraduate graduation projects
carried out at SAU (Sakarya University) within the framework of try-and-do teaching are
shared. The projects, one of which is assembly line balancing and one of which is line
balancing workshops, are carried out to support and research the approval of lean
manufacturing laboratories in universities.
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In the first project, 14 second and third year industrial engineering students who have not yet
taken the facility planning course were divided into two groups as a classroom group and a
laboratory group. In the first group, the subject is explained on the board over the wind rose,
which is the experimental material. The second group is given the lecture in the laboratory
environment with applied kaizen explanation and a questionnaire are given to the laboratory
group. Both groups are given a 15-minute exam on an assembly line balancing final question
of the past years. Two hypotheses based on the results are tested.
In the second project, a workshop consisting of three rounds is held. In the first round, the
students, who tried to fulfill the customer order in a non-lean environment, met the customer
demand with the non-value-added works that they eliminated with lean production techniques
in the second round, but could not balance the workload. In the third round, the workload is
balanced without exceeding the takt time.
Keywords: Lean games, line balancing, assembly line, model factory, university lean lab
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RELIGIOUSNESS AND SUPERSTITIOUS BEHAVIOUR TENDENCIES IN SPORT
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Abstract
Today, sports, sports activities and competitions have become one of the basic elements of
modern human lifestyle. The phenomenon of superstition seems to be common in sports
competitions. Superstition is defined as “a belief or practice arising from ignorance, fear of
the unknown, reliance on magic or luck, or a false understanding of causality” (Mish, 2004, p.
907). Studies report that most athletes may be prone to certain beliefs and behaviors that can
be classified as superstitious (del Rosario, 2017; Utku et al., 2015; Barut, et al., 2016). These
beliefs can be as simple as having a lucky number/clothe/time frame etc. (Ciborowski, 1997;
Gregory & Petrie, 1972, 1975; Rudski, 2003, 2004) or carrying a lucky charm (Bleak &
Frederick, 1998; Ciborowski, 1997; Stoberock and Mussweiler, 2010).
The subject of this research is to examine the superstition tendencies that are seen and
preferred from time to time in professional and amateur athletes and sports lovers according
to various variables. The sample of the study consists of 346 athletes from various age groups
and from various sports branches such as basketball, football, tennis and swimming. The aim
of the study is to examine the distribution of superstitious behavior according to demographic
variables, sports branches, sports experience, type of superstition and religiosity, and to
investigate whether behaviors such as superstition or totem that are seen from time to time in
athletes and sports lovers have a relationship with religiosity. The "Superstitious Belief and
Behavior in Sports" Inventory, developed by Buhrmann and Zaugg (1981) and adapted into
Turkish by Barut (2008), and a Likert-type 4-item religiosity scale were used to collect data.
The findings show that superstition tendency in athletes varies according to gender, age and
athletic experience, for example, male athletes are less prone to superstitious behavior and
superstition is more common in some sports. Again, the findings indicate that, contrary to our
expectations, religiosity is not a significant determinant of superstition tendency.
Keywords: Sport, Athlete, Religiousness, Superstitious Behaviour.
SPORDA DİNSELLİK VE BATİL DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ
ÖZET
Günümüzde spor, sportif aktiviteler ve müsabakalar modern insan yaşam tarzının temel
unsurlarından biri haline gelmiştir. Batıl inanç olgusu da sportif yarışmalarda var olan yaygın
bir fenomendir. Batıl inanç “cehalet, bilinmeyenden korkma, büyü veya şansa güvenme veya
yanlış bir nedensellik anlayışından kaynaklanan bir inanç veya uygulama” olarak
tanımlanmaktadır (Mish, 2004, s. 907).
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Araştırmalar çoğu sporcunun, batıl inanç olarak sınıflandırılabilecek bir takım inanç ve
davranışlara eğilimli olabileceği rapor etmektedir (del Rosario, 2017; Utku ve ark., 2015;
Barut ve ark., 2016). Bu inançlar, şanslı bir sayıya güvenmek (Ciborowski, 1997; Gregory &
Petrie, 1972, 1975; Rudski, 2003, 2004) veya bir uğurlu tılsım taşımak (Bleak & Frederick,
1998; Ciborowski, 1997; Damisch) kadar basit bir şey olabilir (Stoberock ve Mussweiler,
2010).
Bu araştırmanın konusu profesyonel ve amatör sporcularda ve spor severlerde zaman zaman
görülen ve tercih edilen batıl inanç eğilimlerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir.
Araştırmanın örneklemi basketbol, futbol, tenis ve yüzme gibi çeşitli spor dallarından ve
çeşitli yaş gruplarından 346 sporcudan oluşmaktadır. Çalışmanın amacı batıl inanç
davranışının demografik değişkenlere, spor dallarına, spor deneyimine, batıl inanç türüne ve
dindarlığa göre dağılımını incelemek, sporcu ve spor severlerde zaman zaman görülen batıl
inanç veya totem gibi davranışların dindarlıkla bir ilişkisinin olup olmadığını araştırmaktır.
Veri toplamak için Buhrmann ve Zaugg (1981) tarafından geliştirilen ve Barut (2008)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Batıl İnanç̧ ve Davranış̧ Envanteri” ve Likert tipi 4
maddelik dindarlık ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, sporcularda batıl inanç eğiliminin cinsiyet,
yaş ve atletik deneyime göre değiştiğin, örneğin, erkek sporcuların batıl inanç davranışına
daha az eğilimli olduğunu ve batıl inancın bazı spor dallarında daha yaygın olduğunu
göstermektedir. Yine, elde edilen bulgular, beklentimizin aksine, dindarlığın batıl inanç
eğiliminde anlamlı bir belirleyici olmadığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Sporcu, Dindarlık, Batıl Davranış.
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Özet
Günümüzde küreselleşme ile birlikte ailede çalışan bireylerin sayısının artması, yaşam
standartlarının farklılaşması ve gelişmesi, sosyalleşmenin daha popüler hale gelmesi, boş
zamanlardaki artış, menülerdeki gelişme gibi nedenlerden dolayı evin dışında yemek yemek
alışkanlıkları artmıştır. Tüm bu gelişmeler, yiyecek içecek işletmelerinin sundukları
hizmetlere olan talebi de artmıştır. Bu da beraberinde daha fazla işletmenin yiyecek içecek
sektöründe yer almasına ve rekabetin artmasına sebep olmuştur. Rakiplerinden bir adım daha
önde olmak ve varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler de daha profesyonel davranmak
zorundadırlar.
Menüler hem üreticiler hem de tüketiciler açısından değerlendirildiğinde; işletme ve işletme
yöneticileri olan üreticiler için önemli bir kar ve maliyet kontrol unsurunu oluştururken,
tüketiciler için ise, sosyal, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir unsurunu
oluşturmaktadır.
Yiyecek-içecek işletmeleri için müşteri memnuniyeti sağlamak, sürekli artan ve değişen
müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermek işletmelerin ayakta kalması ve rekabet
edebilirlikleri açısından oldukça önemlidir. Yiyecek içecek işletmelerinin varlıklarını
sürdürmeleri, kar hedeflerine ulaşabilmeleri temelde müşteri memnuniyetine bağlıdır. Müşteri
memnuniyeti sağlamalarının temel koşulu da uygun menü planlama ve analiz teknikleriyle
planlanmış menüler sunmaktır.
Bu çalışmada da tüketicilerin yiyecek içecek taleplerini karşılamak, dolayısıyla karlarını
artırmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak isteyen yiyecek-içecek işletmelerinin, menüleri
hazırlarken dikkate almaları gereken menü analizi yöntemleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek İşletmeleri, Menü Analiz Yöntemleri, Turizm Sektörü
MENU ANALYSIS METHODS IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES
Summary
Today, eating habits outside the home have increased due to reasons such as the increase in
the number of individuals working in the family, the differentiation and development of living
standards, the more popular socialization, the increase in leisure time, the development in the
menus. All these developments have increased the demand for the services offered by food
and beverage businesses. This, in turn, has led to more businesses taking part in the food and
beverage sector and increasing competition. Businesses that want to be one step ahead of their
competitors and maintain their existence also have to behave more professionally.
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When the menus are evaluated in terms of both producers and consumers; while it creates an
important profit and cost control element for producers, who are business and business
managers, it creates an element that meets their social, psychological and physiological needs
for consumers.
Providing customer satisfaction and responding to ever-increasing and changing customer
demands and needs are very important for the survival and competitiveness of businesses for
food and beverage businesses. The survival of food and beverage businesses and their
achievement of profit targets basically depend on customer satisfaction. The main condition
for ensuring customer satisfaction is to offer planned menus with appropriate menu planning
and analysis techniques.
In this study, the menu analysis methods that the food and beverage businesses that want to
meet the food and beverage demands of the consumers, thus increasing their profits and
ensuring their sustainability, should be considered while preparing the menus were
investigated
Keywords: Food and Beverage Businesses, Menu Analysis Methods, Tourism Sector
1. GİRİŞ
Artan tüketime bağlı olarak azalan doğal kaynaklar, yiyecek-içecek işletmelerinde
sürdürülebilirliğe artan ilgiyi doğurmuştur. Sürdürülebilir yiyecek-içecek işletmelerindeki
uygulamalar, işletme sahibi tarafından sunulan faaliyetler, konuk tarafından beklenen talepler
ve bunları birbirine bağlayan ürün olan menü ile ilişkilidir (Jacobs ve Klosse, 2016).
Menü kelimesi köken olarak Latince’den gelmektedir. Kelimenin aslı “minutus” olarak
“küçük, az” anlamında kullanılmıştır. Literatürde “mönü” olarak yazıldığı da görülmektedir.
Ancak Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “menü” olarak kabul edildiği için alan yazında bu
şekilde kullanılmaktadır (Özgen, 2019). Menü kavramı genel anlamda bir öğünde sunulan
yiyeceklerin ayrıntılı listesinin yer aldığı kartları ifade etmektedir (İyitoğlu, 2016). Türk Dil
Kurumu ise menüyü; yemek listesi, sofraya çıkarılacak yemeklerin tümü olarak
tanımlamaktadır (TDK, 2022).
Menüler aynı zamanda yiyecek-içeceklerin planlanması, malzemelerin satın alınması ve
servis hizmetinin uygulanması aşamalarında bir yönetim aracı olarak da kullanılmaktadır
(Koşan ve Geçgin, 2003). Menüde listelenen yiyecek ve içecekler işletmenin satın alma,
hizmet ve pazarlama gibi birçok kararını etkiler bu nedenle her bir menü kaleminin izlenmesi
işletme karlılığı için önemlidir (Lai, Karim, Krauss, ve Ishak, 2019).
Hem üreticiler hem de tüketiciler açısından değerlendirildiğinde menüler, işletme ve işletme
yöneticileri için önemli bir kar ve maliyet kontrol unsurunu, tüketiciler için ise sosyal,
psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan unsuru oluşturmaktadır.
Yiyecek-içecek işletmeleri için müşteri memnuniyeti sağlamak, sürekli artan ve değişen
müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermek işletmelerin ayakta kalması ve rekabet
edebilirlikleri açısından oldukça önemlidir. Yiyecek içecek işletmelerinin varlıklarını
sürdürmeleri, kar hedeflerine ulaşabilmeleri temelde müşteri memnuniyetine bağlıdır. Müşteri
memnuniyeti sağlamalarının temel koşulu da uygun menü planlama ve analiz teknikleriyle
planlanmış menüler sunmaktır.
Mönü analizi uygulamaları uzun yıllardır yapılmaktadır. Nitekim ikinci dünya savaşı öncesi
mutfaklardaki uzman kişiler iyi performans gösteren yiyecek-içecekleri belirleyerek, onların
satışını teşvik etmişler, satılmayanları ise mönüden çıkarmışlardır. O günlerde kutulama,
soğutma ve dondurma gibi koruma yöntemleri daha yeni olduğu için taze ürünlere önem
verilmekteydi. Sınırlı raf ömürleri ve yiyeceklerin sezonluk oluşları geniş otel mutfaklarının
temizleme ve yenileme için her gün boşaltılmasına neden olmaktaydı.
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Bunun sonucunda iyi durumda olan ürünler depoya geri dönerken, bozulmuş olanlar ise
atılmaktaydı (Bölükoğlu ve Tüksoy, 2001).
Menü analizi menü yönetiminin en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir
(Özdemir ve Çalışkan 2013). Menü analizinin içeriği iki temel boyuttan oluşmaktadır. İlk
olarak menüde yer alan her bir menü kaleminin performansı yönetim tarafından belirlenen
performans göstergeleri açısından değerlendirilmektedir (Çalışkan ve Özdemir 2011).
Ardından beklenenin altında performans gösteren menü kalemleri için iyileştirme çalışmaları
yapılmaktadır (Jones ve Mifli 2001).
2. MENÜ ve MENÜ ANALİZİ
Menü, yiyecek-içecek yönetiminde özellikle maliyet kontrolü aşamasında temel bir başlangıç
noktasıdır. Aynı zamanda yiyecek-içecek işletmelerinde başlıca bir pazarlama aracı olarak da
işletmelerin mevcut ürünlerini temsil eden menü, fiyatları belirleyen, promosyon olanaklarını
sağlayan önemli bir dağıtım kanalı olarak da açıklanmaktadır (Atikson ve Jones, 1994).
Menü analizi; yiyecek-içecek işletmeleri için temel işletme fonksiyonlarını oluşturan; tedarik,
üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans ve yönetim fonksiyonlarının doğru planlanması ve
yerine getirilmesi için işletmenin kuruluş, belki de proje aşamasında göz önünde
bulundurulması ve detaylandırılması gereken unsurları içeren yöntem ve planlamalardır.
Çünkü bu sayede işletmenin ürünlerinin kalite kazanması, işletmenin kar amacına ve müşteri
memnuniyetine ulaşarak sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün olacaktır.
Menü analizine yönelik çeşitli yaklaşım ve tanımlamalar geliştirilmiştir. Jones ve Mifli
(2001), menü analizini, “pazarlama ve menünün işlevi hakkında daha etkili karar verme
açısından uygun teknik ve yöntemler” olarak tanımlanmaktadır. Atkinson ve Jones (1994) ise
menü analizini, “menü performansını düzenli bir şekilde arttırabilmek için menünün düzenli
ve sistemli bir şekilde değerlendirildiği teknik ve yöntemler dizisi” olarak açıklamaktadır.
Sarıışık ve Kaya (2004)’ya göre menü analizi, “menüde yer alan yiyeceklerin farklı açılardan
değerlendirilmesiyle beklenti ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırılması tekniği” olarak da
görülmektedir). Bununla beraber, Rızaoğlu ve Hançer (2013), tüketicilerin alışkanlıklarının
zaman içinde değişebilmesi, en başta çok doğru bir şekilde planlanmış olsalar bile menülerin
de değiştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirdiğini, tüketici tercihlerinin analiz edilmesi ile
talebin yönü ve miktarı anlaşılabilir, işletmeler üretim gereklerine göre kendilerini
hazırlayabileceklerini ifade etmektedir. Menü analizi yardımıyla da, menülerin iyi bir biçimde
planlanması, etkin bir fiyatlama ve maliyet kontrol sisteminin geliştirilmesi, işletmedeki
hizmet içi eğitimin yürütülmesi, hedeflenen müşteri grubunun tespiti ve onlara yönelik
stratejiler kolaylıkla gerçekleştirilebilir (Atikson ve Jones, 1994; Rızaoğlu B., 1991).
İşletmeler menü analizi yaparak menülerini iyi bir şekilde planlayabilir, sağlıklı bir
fiyatlandırma ve maliyetleme sistemi geliştirebilir, servis personelini (hizmet içi eğitim)
eğitebilir (Dougan, 1993),
hedef müşterilerini belirleyip işletmenin amaçlarını
gerçekleştirmek adına stratejiler geliştirebilirler. Menü analizi, işletmelerin menülerinin
uygulanma kalitesini değerlendirmede ve menünün yeniden planlanarak oluşmasında
kullanılan bir takım fonksiyon yöntemlerinden oluşur (Koşan ve Geçgin, 2003). Menünün
doğru planlanması ve analiz edilmesi esasen restoranın kısa vadeli karlılığına katkıda
bulunmaktadır (Özdemir ve Çalışkan, 2015).
Bu tanımlar ışığında menü analizi yöntemleri, bir bakıma yiyecek-içecek işletmesinin yaptığı
faaliyetlerin doğruluğunu ölçmektedir. İşletmenin yapılan işlerde ne kadar başarılı olduğu,
menü analizi çalışmaları sonucunda anlaşılmaktadır. Menü analizi yardımıyla, işletmeler
menü planlamadaki hata ve eksikliklerini bulabilir, nedenlerini araştırabilir ve düzeltme
çalışmalarını gerçekleştirebilirler (Sarıışık ve Kaya, 2004).
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Mönü analizinin başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Etkin bir maliyet yönetimi oluşturabilmek için hammadde ve diğer üretim birimi
maliyetlerini doğru tespit edecek veriler sağlamak,
İşletmenin menüsünde satışa sunulan ürünlerin beğeni ve satış istatistiklerini
oluşturarak, gelecek dönem için yapılması gereken değişiklik ve iyileştirmelerin neler
olabileceğini saptamaya yardımcı olmak,
Menüde sunulan ürünlerin işletmeye sağladığı karlılık düzeylerini belirlemek,
Menüdeki ürünlerin doğru yer ve gruplarda bulunmasını sağlamak,
Personel verimliliğini ölçmek,
Menüde yer alan ürünlerin porsiyon miktarlarını doğru saptamak,
Dönemler itibari ile tahmini ve gerçekleşen satış rakamlarının analizini yapmak ve
sonuçlar doğrultusunda gelecek dönemlere ait satış, maliyet gibi unsurları içeren plan ve
politikaları tespit etmek,
Rekabetçi yenilikleri içeren planlamaların hazır bulunmasını sağlamak,
Menü değişikliğinin gerekli olması durumlarında, buna paralel olarak yapılması
gereken personel, servi, mutfak gibi değişiklikleri içeren kararlar almaya yardımcı olmak.
3. MENÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİ
Menü analizi, mevcut menünün etkinliğini değerlendirmede ve menünün yeniden planlanarak
oluşturulmasında kullanılan bir araçtır. Bu araç yoluyla menüden çıkarılacak veya menüye
eklenecek yiyecek-içeceklerle ilgili kararlar verilebilmektedir. Menü analizine ilişkin
yöntemler kimi zaman menü mühendisliği, kimi zaman karlılık analizi olarak da
isimlendirilmektedir. Uygulamada kullanılan farklı analiz yöntemleri olmakla birlikte, bu
yöntemler işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilmektedir (Maviş, 2005).
Günümüzde yiyecek içecek işletmelerinde hem nitel hem de nicel menü analiz
yaklaşımlarının kullanılması, iyi bir menünün düzenlenmesinde çok önemli bir rol
oynamaktadır. Her ne kadar bu konuda yaklaşımlar ilişkili bilgiler sağlasa da menü analizi,
yiyecek işletmelerinde kesinlikle geri planda tutulmaması gereken bir konudur (Annaraud,
2008). Yukarıdaki tanımlar ve açıklamalar ışığında literatür incelendiğinde 1980 yılından
itibaren farklı menü analiz yöntemlerinin geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen bu
yöntemleri “Geleneksel” ve “Analitik Yöntemler” şeklinde gruplandırarak şöyle
açıklayabiliriz:
3.1. Geleneksel (Klasik) Yöntemler
Bu analiz yöntemleri çoğunlukla öznel ve basit matematiksel değerlendirmelere
dayandırılmaktadır. Diğer taraftan özellikle maliyet yüzdesi, çarpan faktör ve başa baş analizi
gibi birçok nicel yaklaşım uygulamada genellikle bir fiyatlama yöntemi olarak ön plana
çıkmaktadır (Sanders vd., 2007). Menü analiz sürecinde kullanılan klasik yöntemleri
aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

Sezgisel Yöntem
Mönü analizi için en eski yöntem, sezgisel yöntemdir. Sezgisel yöntemde, ayrıntılı
analizlerden çok ilgili yöneticinin kendi deneyimleri, gözlemleri ve sezgileri ön plandadır.
Yönetici, kendi deneyim ve sezgileri doğrultusunda, mönüde yer alan yiyecek ve içeceklerden
hangilerinin daha çok veya az beğenildiğine, tercih edilip edilmediğine karar verir. Az
beğenilip tercih edildiği düşünülen yiyecek ve içecekler mönüden çıkarılır. Bu yiyecek ve
içecekler yerine daha çok beğenilip tercih edileceğini düşündüğü yiyecek ve içecekleri
mönüye koyar. Sezgisel yöntemde, mönü planlaması ve analizi yapan yöneticinin
kararlarında, kendi tercih ve istekleri büyük etken olmaktadır.
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Bu durum, mönünün planlanmasında bilimsel araştırmaların yapılmasına engel olduğu gibi,
yanlış kararların alınıp uygulanmasına neden olmaktadır (Aktaş, Özdemir, 2007).
Sezgisel analiz yöntemi bazen menüyü işletme dışından bir uzmana gösterip görüşlerini almak
şeklinde de gerçekleşebilir. Bu durumda alınacak tavsiyeler uzman kişinin konuyla ilgili
bilgisi ve yetenek düzeyine göre anlam kazanacaktır (Kotschevar ve Withrow, 2008).

Menü Karması Yöntemi
Menü karması yönteminde, menüde yer alan bir kalemin, toplam satışlardaki oranı
belirlenerek satışlara katkısının düzeyi ölçülür ve menüdeki diğer öğelere kıyasla beğenilme
derecesi saptanmaya çalışılır. Bir yemeğin beğenilme derecesi, yemeğin satılan porsiyon
sayısının toplam satılan porsiyon sayısına olan oranıyla hesaplanır (Aktaş ve Özdemir, 2012).
Bir yemeğin beğenilme derecesi, yemeğin satılan porsiyon sayısının toplam satılan porsiyon
sayısına olan oranıyla hesaplanır (Aktaş ve Özdemir, 2012). Tam dengeli bir menüde, tüm
kalemlerin satış sayıları birbirine eşit olmalıdır. Örnek vermek gerekirse bir menüde 10 ayrı
yiyecek çeşidi varsa, toplam satışlar %100 olup her bir yiyeceğe düşen katkı oranı 100/10’dan
%10 olarak hesaplanır. Ancak her yemek çeşidinin satışa katkısının eşit olacağı bir menü
gerçekçi bir düşünce olmayacaktır. Bazı yemekler daha az, bazıları ise daha çok satacaktır
(Rızaoğlu ve Hançer, 2013). Bu nedenle bir menüdeki kalemlerin beğenilme derecesinin
yeterli olup olmadığı analiz edilirken optimum menü karması bulunmaya çalışılır (Aktaş ve
Özdemir, 2012). Uygulamada ideal menü karması için %70’lik bir mükemmellik derecesi
tanımlanmıştır. Ancak %70 değerinin neye göre hesaplandığı tam olarak açıklanamamakla
beraber araştırmalar sonucu bulunduğu savunulmaktadır (Jones, 1994). Buna göre bir kalemin
menü içinde yeterli düzeyde katkı verdiğinin kabul edilebilmesi için toplam satış içindeki
oranının, önceden hesaplanan ortalama katkı oranı ile %70’lik katkı faktörünün çarpımından
çıkan değerin üstünde olması gerekli görülmektedir. Yukarıdaki örneğe uyarlanırsa, %10
olarak bulunan ortalama katkı oranı %70 ile çarpılınca bulunacak %7 bir yemeğin toplam
satışlardaki kabul edilebilirlik sınırını gösterir. Bir diğer deyişle %7’nin altında satan
yemekler düşük katkı payına, %7’nin üzerinde satanlar ise yüksek katkı payına sahip olarak
kabul edilmektedir.

Başabaş Analizi (BBA)
Kara geçiş ya da kar sıfır noktası analizi olarak da nitelendirilen Başabaş Analizi (BBA),
işletmenin gelir ve giderlerinin eşit olduğu faaliyet düzeyini temsil etmektedir (Kotschevar ve
Withrow, 2008,). Bu yöntem, tüm maliyetleri içine alan bir analiz yöntemi olarak
tanımlanmaktadır. Gerçekleşen satışlar maliyetleri karşılamıyorsa bir kayıptan, tersi durumda
ise kardan söz edilebilmektedir (Maviş, 2005).
Yiyecek içecek işletmesinde herhangi bir menü uygulamasından önce bir BBA yapılmalıdır.
Böylece bir başabaş noktası (BBN) belirlenerek giderleri karşılayacak satış düzeyi ile
işletmeye gelmesi beklenen müşteri sayısı hakkında bir tahmin yapılması mümkün
olabilmektedir. BBA yapılabilmesi için temel olarak üç veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar
ortalama harcama (hesap) tutarı, sabit giderler ve katkı payı oranıdır (Kotschevar ve Withrow,
2008).
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Örnek: Toplam Sabit Giderleri 60.000 TL, Katkı Payı Oranı %50 ve Ortalama Menü Satış
Fiyatının 20 TL olan bir işletmede başa baş gelir düzeyi ve satış miktarı şöyle hesaplanabilir:
()*% + ,&! #&-$'
!"ş #$%&'& =
. !/" 0 1" 2' 3"
60.000 (5
!"ş #$%&'& =
= 120.000 (5 ,9%939'.
0,50
()*% + ,&! #&-$'
!"ş :&/! '" =
2'! % + :$3ü !"ş ;&1 !"
60.000 (5
!"ş :&/! '" =
= 3.000 -$! ,9%939'.
20 (5
Ayrıca işletmenin ortalama 50.000 TL kar beklentisi olması durumunda ise;
Karlı Satış Geliri = (60.000 + 50.000) / 0,50 = 220.000 TL ve
Bu durumda satılması gereken ortalama menü sayısı;
Karlı Satış Miktarı = 220.000 / 20 = 11.000 adet olarak bulunur.

Kar/Zarar Yöntemi
Bu yöntemde yiyecek-içeceklerin katkı payları, beğenilirlik oranları ve maliyet yüzdelerine ek
olarak değişken ve değişmez maliyetler de dikkate alınmaktadır. Kâr/zarar yönetiminde
mönüde yer alan yiyecek-içeceğin kâr/zarar durumunu gösteren rapordan yararlanılır (Maviş,
2005).
Buna göre bazen satış fiyatından üretim maliyetleri çıkarılınca katkı payı olarak artı değer
veren bazı kalemler, diğer işletme giderleri eklendiğinde zarar veriyor veya yeterince katkı
vermiyor gibi değerlendirilebilir. Kâr ve zarar yönteminde bir ürünün sadece zarar edip
etmediği değil, aynı zamanda işletmenin hedeflediği kârlılık yüzdesine göre nasıl sonuç
verdiği de dikkate alınmalıdır (Aktaş ve Özdemir, 2012; Rızaoğlu ve Hançer, 2013).

Geçmiş Satış Verilerinin Analizi
Geçmiş satış verileri raporu, bir işletme için mönüde yer alan yiyecek-içeceklerin gerçek
satışlarını gösteren ayrıntılı kayıtlardır. İdeal olarak karşılaştırma ve tahminleme için belirli
dönemde gerçekleşen satışlar, o dönemler için tahmin edilen satışlarla birlikte
kaydedilmelidir. Geçmiş satış verileri günlük kaydedilmeli ve bu satışlar hafta sonu itibariyle
toplu halde gösterilmelidir. Bunun nedeni, veriler üzerinde tekrarlı işlemler yapmamak ve
bilgileri yönetime mümkün olduğunca çabuk bir şekilde iletmektir (Rızaoğlu ve Hançer,
2013). Ayrıca günümüzde kullanılan bilgisayarlı otomasyon yöntemleri sayesinde de yönetim
için zamandan tasarruf sağlanarak, alınması gereken kararlar çabuklaşmış olur.
Satış raporlarının daha etkin olarak analiz edilmesi için gerçek satış değerleri, ilgili dönem
için önceden tahmin edilen bütçe değerleri ile karşılaştırılarak incelenmelidir. Satış verilerinin
düzenli bir şekilde kaydedilip raporlanmasıyla, yönetim geçmiş işlemleri temel alarak zaman
kaybetmeden düzeltici önlemler alabilmekte ve gelecek tahminlerini daha sağlıklı bir şekilde
yapabilmektedir (Rızaoğlu ve Hançer, 2013).

Katkı Payı Yöntemi
Bu yöntemde katkı payı, her ürünün satış fiyatından o ürünün maliyet bedeli çıkarılarak elde
edilir. Ürünün maliyet bedelini oluşturan unsurlar tam olarak net olmamakla birlikte, sabit
maliyetlere ek olarak, hammadde, işgücü gibi diğer üretim maliyetleri bu kapsamda
değerlendirilir.
Her yemeğin ayrı ayrı birim katkı payları hesaplandıktan sonra, o yemeğin toplam porsiyon
satış miktarı ile katkı payı çarpılarak menü katkı payına ulaşılır.
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Diğer taraftan bütün menü kalemlerinin toplam katkı payları, satılan toplam porsiyon adedine
bölünerek bir menünün ağırlıklı ortalama katkı payı bulunur. Bundan sonra menüdeki her bir
kalemin katkı payı, ağırlıklı ortalama katkı payı ile kıyaslanır. Buna göre katkı payı, ağırlıklı
ortalama katkı payından fazla olan kalemler ‘yüksek’, az olanlar ise ‘düşük’ olarak
değerlendirilir (Aktaş ve Özdemir, 2012).
Katkı payı analiz tekniğinde yiyecek-içecek servisi aşağıdaki sorulara cevap arar (Dopson,
Hayes, Miller, 2008):
•
Mönü kalemleri doğru fiyatlandırıldı mı?
•
Mönü kalemlerinin bireysel satışları onları mönüde tutmak için yeterli mi?
•
Benim mönü kalemlerinin toplam kâr marjı memnun edici mi?

Menü Çarpan Analizi Yöntemi
Menü çarpan analizi, menüde yer alan kalemleri beğenilirlik, toplam satış gelirleri, satılan
yiyeceklerin toplam maliyetleri ve işletme kârlılığına olan katkı payları yönlerinden inceleyen
bir menü analiz yöntemidir. Bu yöntemde menü kalemlerinin toplam satışlar içinde adet
olarak sayıları ile satışlar içindeki (fiyat yönünden) payı, toplam maliyetler içindeki payı ve
kârlılığa katkı oranları ayrı ayrı hesaplanır. Yüzde değerleri ile yapılan bu hesaplar, yönetimin
önceden yaptığı bütçe veya tahminler ile kıyaslanır (Kotschevar ve Withrow, 2008).
Menü çarpan analizinde oranlar değişebilmekte ve birçok şekilde hesaplanabilmektedir.
Oranlar işletmede oluşan gerçek veriler ve tahmini verilere göre belirlenmektedir (Göde,
2019). Bu yöntemden elde edilen verilere göre, menüdeki ürünlerin değiştirilip
değiştirilmeyeceğine ve ürünlerin satış fiyatına ve porsiyon büyüklüğüne ve içeriğine karar
verilir.

Üretim Raporları Yöntemi
Yiyecek-içecek işletmelerinin menüsünde bulunan her yiyecek ve içeceğin satılması tahmin
edilen porsiyon sayılarının analiz edilmesidir. Buradaki temel amaç işletmenin maliyetlerini
kontrol altına alarak satın almasını kolaylaştırmaktır (Göde, 2019).
Menüde yer alan kalemlerin tahmini satış sayıları üretim raporları analizi ile belirlenir. Bu
tahminler önceki dönem satışları veya alınan siparişler gibi bilgilere dayandırılarak
yapılabilir. Günlük, haftalık, aylık ve benzeri süre aralıkları için hazırlanabilecek bu raporlar
mutfak şefi ve personeli ile paylaşılarak üretim gereklilikleri belirlenir (Rızaoğlu ve Hançer,
2013).
Üretim planlaması yapmanın amaç ve faydaları arasında yiyecek ve içeceklerin maliyetlerini
kontrol edebilmek, satın alma sürecini etkin bir şekilde yönetebilmek, hammadde ihtiyacını ve
stok düzeyini hesaplayabilmek, üretimi gelebilecek talebe uygun olarak hazırlamak ve
tahminlerle gerçekleşen satış değerlerini karşılaştırarak düzeltici önlemleri alabilmek
sayılabilir (Davis ve Stone, 1986).

Periyodik Satış Analizi Yöntemi
Yöneticilerin elde edilen satış gelirlerini belirli aralıklarla değerlendirmesine dayanan analiz
yöntemidir. Analizin periyoduna işletme yöneticisi karar vermektedir. Yönetici isterse bu
analizleri yıllık, aylık, haftalık, günlük, öğünlük ve hatta saatlik olarak yapabilmektedir
(Sanders, Hill, ve Faria, 2007).
Satış analizlerinin menü grupları kapsamında yapılması da yiyecek işletmeleri için önemli bir
performans göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda başlangıçlar, salatalar, ana
yemekler, tatlılar ve içecekler gibi farklı grupların satış miktarlarının ve satış gelirlerinin
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi anlamlı sonuçlar sağlayabilmektedir.
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Bu şekilde satış miktarı ve ciro arasındaki ilişkinin ortaya koyulması mümkündür. Örneğin
tatlılar menü grubunda satış miktarı olarak %10 gibi bir paya sahip iken satış gelirlinin % 4-5
gibi düşük bir kısmını sağlıyorsa fiyatının düşük olduğu söylenebilir (Koç, 2015).

Beğenilirlik Endeksi Yöntemi
Beğenilirlik endeksini hesaplamak için öncelikle toplam satışların sayısı menüdeki toplam
kalem sayısına bölünmelidir. Böylece bir kalem için ortalama satış değeri bulunur. Ardından
her bir kalemin gerçekleşen satış değerleri, ortalama ile karşılaştırılır. Buna göre ortalamanın
üzerinde satan kalemlerin beğenilirlik dereceleri yüksek, ortalamadan az satan kalemlerin ise
beğenilirlik dereceleri düşük olarak kabul edilir (Bahçeci, 2015)
Beğenilirlik endeksi yöntemi sadece sayılarla değerlendirildiği zaman yanıltıcı olabilir. Analiz
yaparken, hesaplardan çıkan sonuçlar satışları etkileyebilecek diğer faktörlerle beraber
değerlendirilmelidir. Buna göre satılan yiyecek-içecek çeşitlerinin menüdeki yerleri,
kalemlerin fiyatları, satış yapılan günler, işletmenin yakınlarında gerçekleşen etkinliklere
bağlı olarak değişebilen satışlar, hava durumundaki anî değişiklikler ve mevsimler gibi
satışları etkileyen faktörler, gerçekleşen satış değerleri analiz edilirken göz önünde
bulundurulmalıdır. Bazı işletmeler menü öğeleri için bir popülerlik endeksi derlemektedirler
ve bunun için (Kotschevar ve Withrow, 2008):
Çalışılacak grup içinde ayrı öğelerin sayımının yapılır,
Grup içindeki tüm seçimler toplanır ve
Satılan toplamın her kalemi için yüzde hesaplanır.
Her bir öğe için elde edilen yüzde, grubunun diğer öğeleriyle rekabet ederken popülerliğini
göstermektedir. Beğenilirlik endeksi yöntemi ile analiz yaparken sadece bir günün sonuçlarını
esas almak sağlıklı değildir. Bir ay veya daha uzun zaman dilimlerini kapsayan analizler bu
yöntemde daha doğru sonuçlar verecektir. Bununla beraber bütün menü kalemlerinin yüksek
beğenilirlik derecesine sahip olması beklenmemelidir. Bazı kalemler düşük beğenilme
düzeyine sahip olsalar bile bazı müşteriler tarafından özellikle tercih edildikleri için menüde
tutulabilir (Kotschevar ve Withrow, 2008).

Personel Başına Düşen Satış Analizi Yöntemi
Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan diğer bir performans göstergesi de personel başına
gerçekleşen satışlardır. Bu şekilde yapılmış bir değerlendirme satışları personel esaslı olarak
ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında personel etkinliğinin de ayrıca belirlenmesi
mümkün olabilmektedir. Dolaysıyla çalışanların işletme satışlarında önemli rol üstlendikleri
yiyecek içecek sektöründe, personel yönlü satış değerlendirmeleri bir bakıma çalışanları satış
artıcı çabalara daha fazla yöneltmektedir. Çalışanların satış artıcı faaliyette bulunmaları
durumunda ise kişi başı harcama tutarının artması beklenir. Mevcut konuk sayısı ile kişi başı
gelirlerinin artması da atıl kapasite oranın azalmasıyla kapasitenin daha iyi kullanılması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle çalışanların satış performansları, satışları değiştiren diğer
tüm etmenlerin performansından daha değerli olabilmektedir. Çalışan başına yapılan satış
analizlerinde her personel için bir takım satış hedefi tutarları belirlenmektedir. Daha sonra
belirli periyotlarda personel tarafından sağlanan satış gelirleri bu hedeflerle ve önceki dönem
değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Böylece gerçekleşen artış ve azalışlar oransal olarak ortaya
koyulmaktadır (Koç, 2015).

Hurst Yöntemi
Hurst menü analizi yöntemi; fiyatlandırma, gıda maliyeti, ürün popülerliği, brüt kar katkısı ve
diğer faktörlerin satışları üzerindeki etkileri göz önünde bulundurur.
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Yönetim tarafından fiyat, kalem ve gıda maliyetlerindeki değişiklikler gibi menü
değişikliklerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Kullanımı oldukça kolay bir
yöntemdir ve muhasebe verilerinden kolayca elde edilen birkaç istatistikten hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Hurst yöntemini kullanmak için, yönetim puanlamanın yapılacağı süreye
karar vermelidir. Tek bir yemek veya aynı menünün kullanıldığı bir dizi yemek olabilir.
Dönem, kötü hava veya tatil gibi olağandışı olayların kullanıcıları uzak tutacağı tipik bir
dönem olmamalıdır (Kotschevar ve Withrow, 2008, s. 217).
Hurst yönteminde menü hesaplama puanı kullanılmaktadır. Menü puanı; satılan ürün,
ürünlerin fiyatları, brüt kar ve ürün maliyetleri arasındaki ilişkileri göstermektedir. Menü
değerlendirmesinin başarılı olabilmesi için işletmelerin her dönem menü puanlarını
hesaplamaları gerekmektedir. Menü puanının yüksek olması potansiyel karın da yüksek
olması anlamına gelmekte ve menü puanının zaman içerisinde düzenli olarak artması
işletmede doğru menü yönetiminin yapıldığını göstermektedir (Taşpınar, 2011).

Yiyecek İçecek Maliyet Yüzdesi (YMY)
Menü analizinde yiyecek maliyet yüzdesine odaklanmak, kullanılan en geleneksel ve eski
analiz yöntemlerinin başında gelmektedir. YMY kullanılarak menü analizi yapıldığında
beklenen sonuç, menü malzeme maliyet yüzdesinin mümkün olabildiğince en az düzeylerde
gerçekleşmesidir. Düşük maliyet yüzdesinin anlamı katkı payının ya da başka bir ifadeyle
karlılığın yüksek olmasıdır. Diğer taraftan YMY’nin düşük olması diğer faaliyet giderleri için
daha fazla kaynak kalması anlamına da gelmektedir (Dopson vd., 2008).
Yiyecek maliyetlerinin azaltılması her yiyecek içecek işletmesi için önemlidir. Yiyecek içecek
maliyet yüzdesinin hesaplanması ve değerlendirilmesi en geleneksel menü analizi
yöntemlerinden biridir. Bu analiz sonucunda yiyecek içecek maliyet yüzdesinin olabilecek en
az oranda olması beklenmektedir. Yiyecek içecek maliyet yüzdesi maliyet tutarının satış
tutarına bölünmesiyle bulunmaktadır (Sanders, Hill, ve Faria, 2007).
YMY = (Birim ya da toplam maliyet tutarı / Birim ya da toplam satış tutarı) x 100
Maliyet yüzdesi tek bir menü kalemi için hesaplanabileceği gibi iştah açıcılar, ızgaralar ve
makarnalar gibi bir menü grubu ya da sabah ve akşam gibi menü türü bazında da
hesaplanabilmektedir. Bu yöntem kullanılarak menü analizi yapıldığında beklenen sonuç,
menü malzeme maliyet yüzdesinin mümkün olabildiğince en az düzeylerde gerçekleşmesidir.
Düşük maliyet yüzdesinin anlamı katkı payının ya da başka bir ifadeyle karlılığın yüksek
olmasıdır. Diğer taraftan yiyecek içecek maliyet yüzdesinin düşük olması diğer faaliyet
giderleri için daha fazla kaynak kalması anlamına da gelmektedir (Dopson vd., 2008).
3.2. Analitik Yöntemler
Menü analiz konusunda yapılmış çalışmaların ise daha çok analitik menü analiz yaklaşımları
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Jones ve Mifli, 2001; Özdemir ve Çalışkan, 2014).
Menü analizi incelemesi sonunda, analitik ya da bilimsel menü analiz yöntemleri temel olarak
martis bazlı ve çok boyutlu yöntemler olarak incelenmiştir.
Matris, menü kalemlerinin hem katkı paylarına hem de popülaritesine göre oluşturulmaktadır.
Menü matrisi, sayfalar dolusu menü kalemindeki bir değişikliği anında analiz edilebilme
olanağı yarattığı için, yöneticiler için çok önemli bir araç haline gelmektedir. Eğer yöneticinin
elinde doğru verilerden oluşmuş bir menü matrisi varsa ve verilerdeki değişimi hızlı bir
şekilde matris üzerinde görebiliyorsa, yöneticinin geleceğe yönelik doğru kararlar almasına
olanak sağlanmış olmaktadır ve bu finansal başarıya ulaşmayı kolaylaştıran önemli bir araçtır
(Özgür Göde, 2019).
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1980’li yıllarda matris bazlı geliştirilen menü analiz yöntemleri arasında Miller, Kasavana ve
Smith, Pavesic gibi modeller ön plana çıkarken, ilerleyen yıllarda bu yöntemlerin eksikliklerin
giderilmesi amacıyla çok boyutlu yöntemler geliştirilmiştir ve bu yöntemler şöyle
özetlenebilir:

Menü Mühendisliği Yöntemi
Menü mühendisliğinin ortaya atıldığı ilk zamanlarda Miller (1980) tarafından geliştirilen
matris yöntemi kullanılmaktaydı ve bu nedenle de bu yöntem orijinal matris yaklaşımı olarak
da nitelendirilmektedir. Miller, menü öğelerini; maliyet yüzdelerine ve toplam satış oranına
göre tanımlamaya çalışmıştır. Bu yönteme göre, popülaritesi yüksek ve maliyeti düşük öğeler
“kazananlar”, popülaritesi düşük ve maliyeti yüksek öğeler ise “kaybedenler” olarak
tanımlanır (Morrison, 1996). Miller yöntemi, belirli zaman dilimlerinde satılmış tüm menü
öğelerini, her bir menü öğesinin toplam satış ve maliyet hacmi içerisindeki yüzdesini
hesaplayarak aşağıdaki şekilde dört katagoriye ayırmaktadır (Goel ve Cheema, 2012):

Marjinaller I: Satış hacmi ve maliyeti yüksek olan menü öğeleri,

Marjinaller II: Satış hacmi ve maliyeti düşük olan menü öğeleri,

Kazananlar: Satış hacmi ve maliyeti düşük olan menü öğeleri,

Kaybedenler: Satış hacmi ve maliyeti yüksek olan menü öğeleri.

Şekil 1: Miller’in Mönü Mühendisliği Matrisi
Kaynak: Morrison, 1996
Şekil 1’de de görüleceği üzere, Miller’e göre menü listesinin en iyileri, “kazananlar” olarak
adlandırdığı, hem çok popüler olan, hem de işletmeye en yüksek karı sağlayan menü
öğeleridir ve menü öğelerinin popülariteleri, ortalama satışlara bakılarak belirlenebilir. Satış
hacmi/popülaritesi ile maliyeti birbirine paralel olan menü öğeleri “marjinaller” olarak
tanımlanmıştır. Menü planlayıcıları, karlılık stratejilerini “kazananların” oranını artırmak
üzerine kurmalıdırlar. Bu artış; satış fiyatı, maliyet fiyatı ve promosyonları kapsayan bir dizi
operasyonel taktikle sağlanabilir (Goel ve Cheema, 2012).
Miller’in yöntemini kullanan parametreler açısından alanında bir ilk olması önemlidir, ancak
yöntemin menü öğelerinin bürüt kar miktarını dikkate almaması büyük eksikliğidir (Morrison,
1996). Bu eleştiri şöyle bir örnekle desteklenebilir:
Örnek: 10 TL maliyeti olan 50 TL’ye satılan dönerden bir ayda 1000 porsiyon satılması
durumunda, dönerden 40.000 TL Bürüt kar elde edilecektir.
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Yine 40 TL maliyetli olan ve 150 TL’ye satılan biftekten de 1000 porsiyon satılması
durumunda 110.000 TL Bürüt kar elde edilecektir. Bu durumda dönerin maliyeti % 20,
bifteğin maliyeti %27 dir. Miller yöntemine göre daha düşük maliyetli ve yüksek popülariteye
sahip olan döner kazananlar sınıfına girmeye hak kazanır. Bifteğin popülaritesi de aynı
olmasına karşın maliyeti dönerden daha yüksek olduğu için marjinaller sınıfına girmektedir.
Buna karşı iki ürünün brüt karları dikkate alındığında, kazananlar sınıfına yerleştirilen
dönerden 40.000 TL, marjinaller sınıfına giren biftekten ise 110.000 TL kazanılmaktadır. Bu
durumda daha yüksek kar bıraka bifteğe haksızlık yapıldığı ve yanlış değerlendirildiği
söylenebilir.
Menü mühendisliği analiz yöntemi olarak Miller’in yöntemi daha önceden ortaya konmuşsa
da, menü mühendisliği denince akla ilk gelen yöntem Kasavana ve Smith yöntemidir. Miller
yöntemi ile benzerlik gösterse de Kasavana ve Smith sonraki yıllarda bürüt karı da dikkate
alarak yeni bir model ortaya koymuşlardır. Bu yöntem menüdeki ürünleri performanslarına ve
katkı paylarına göre değerlendiren bir analiz yöntemidir. Bu modelde amaç, katkı payını
(satışlar-direkt maliyetler) maksimize etmektir. Kasavana ve Smith menü analizini
beğenilirlik ve katkı payı matrisi üzerine kurarak daha etkili kontrol-planlama ve pozitif menü
ürünlerinin belirlenmesine olanak sağlamışlardır (Koşan, 2013).

Şekil 2: Kasavana ve Smith’in Mönü Mühendisliği Modeli
Kaynak: Sarıışık, 2004.
Şekil 2’de matris üzerinden gösterilen analiz şöyle özetlenebilir. Öncelikle mönünün ortalama
karması bulunur. Bunun için mönünün tamamı %100 olarak kabul edilir ve bu sayı, irdelenen
mönü grubundan müşterinin sadece bir seçimde bulunabileceği ilkesi ile mönüdeki toplam
yiyecek ya da içecek sayısına bölünür. Bulunan rakam mönünün %70 mükemmellikte olduğu
kabul edilerek bununla çarpılır. Ortalama mönü katkı payı ise mönüden elde edilen toplam
değişken maliyetlerin çıkarılması ve satılan sayısına bölünmesi ile bulunur (Bölükoğlu, 2001).
Kasavana ve Smith modeline göre bu dört kategori için izlenmesi gereken yollar veya
uygulanabilecek düzeltici eylemler ise şu şekildedir (Bölükoğlu, 2000, Maviş, 2005, Rızaoğlu
ve Hançer, 2013, Özgen, 2015):
Yıldızlar: Menü içinde olduğu gibi bırakılabilir, satış fiyatı biraz yükseltilerek fiyat esnekliği
denenebilir, menü kartı üzerinde yeri değiştirilebilir veya kişisel satış yöntemiyle
desteklenebilir,
Sağmallar: Bir değişiklik yapılmadan menü içinde olduğu gibi bırakılabilir, satış fiyatı
yükseltilebilir, daha ucuz malzeme kullanımı veya reçete değişikliği ile maliyeti düşürülebilir,
porsiyon miktarı azaltılabilir,
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Sorunlular: Satış fiyatı düşürülebilir, yemek yeniden adlandırılabilir, menü kartı üzerinde yeri
göze daha çok çarpacak biçimde değiştirilebilir, kişisel satış yöntemi ve diğer promosyonlarla
desteklenebilir veya menüden çıkarılabilir,
Tuzaklar: Menüden tamamen çıkarılabilir, tasarım, porsiyon ve reçete yönünden
değiştirilebilir veya reçetesi ve adı değiştirilmiş benzer başka bir yemek çeşidi menüye
yerleştirilebilir.
Mönü mühendisliği, yiyecek-içecekleri iyi ve kötü olarak performanslarına göre kategorize
eder. Bu yaklaşımdan dolayı daima düşük popülaritede ve zayıf kârlılık içerisinde yiyecek ya
da içecekler olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sürekli aynı analizin yapılması
durumunda bazı yiyecek ya da içeceklerin mönüden çıkarılması, sonuçta mönü içerisindeki
bir bölümün ortadan kalkmasıdır (Bölükoğlu ve Türksoy, 2001).

Maliyet Katkı Payı Analizi Yöntemi
Pavesic (1983; 1985) geliştirdiği yöntemde maliyet yüzdesini ve katkı payını birlikte
kullanmıştır. Bu yönteme maliyet/katkı payı analizi dedenmektedir. Matris temelli
yaklaşımların üçüncüsüdür. Maliyet/katkı marjı analizinde yiyecek maliyet yüzdesi ve
ağırlıklı katkı payı kullanılmaktadır. Maliyet/katkı payıanalizi ile hem toplam yiyecek
maliyeti yüzdesini en aza indirmek hem de satış gelirini ve 81rut kar getirisini optimize
edecek bir satış karması geliştirmek hedeflenmektedir ( Özgür Göde, 2009).
Pavesic’in geliştirdiği matris modeli ise Miller’ın üzerinde durduğu yiyecek maliyetini
düşümeyi hedefleyen yöntem ile Kasavana ve Smith’in hedeflediği yüksek katkı payını aynı
potada eritmeyi amaçlamaktadır (Hayes ve Huffman, 1985). Pavesic’e göre fiyata duyarlı
pazarlarda sadece daha fazla reklam veren restoranlar var olabilir. Ortalama yiyecek
maliyetleri yükseldikçe restorana gelen müşteri sayısında düşme yaşanır. Pavesic bu
probleme, katkı paylarını, kişi tercihlerini ve yiyecek maliyetlerini karıştırarak çözüm
bulmuştur. Bu yöntem ile toplam mönü kalemlerini kullanarak her mönü kaleminin maliyetini
ve tercihleri hesaplamıştır. Bu yaklaşıma göre en iyi mönü kalemi düşük maliyet yüzdesi ve
en yüksek katkı payı olandır. Pavesic bu modeli “Maliyet Analizi” olarak adlandırmış ve
mönü kalemlerini “Mükemmeller”, “Standartlar”, “Durağanlar” ve “Sorunlular” olmak üzere
4’e ayırmıştır (Lee, Yang 2006).
Pavesic’in matris modeli şekil 3’te de görülebileceği gibi, katkı payı ile yiyecek maliyet
yüzdesini ele almaktadır. Buna göre, yüksek katkı payına ve düşük maliyet yüzdesine sahip
yiyecekler “mükemmeller” (prime), yüksek katkı payına sahip olmakla beraber maliyet
yüzdesi de yüksek olan yiyecekler “standartlar” (standards), düşük katkı payına ve düşük
maliyet yüzdesine sahip yiyecekler “durağanlar” (sleepers) ve son olarak düşük katkı payına
ve buna karşın yüksek maliyet yüzdesine sahip yiyecekler Ise “sorunlular” (problems) olarak
sınıflandırılmaktadır (Pavesic, 1983).
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Şekil 3: Pavesic’in Maliyet Analizi Yöntemi
Kaynak: Sarıışık, 2010.

Karlılık Analizi Yaklaşımları
Menü analizinde işçilik gibi önemli değişkenlerin kullanılmasından sonra karlılık analizi
terimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Yazında bu yaklaşım grubu içinde Hayes ve Huffman
(1985) tarafından geliştirilmiş Amaç-Değer Analizi ve Bayou ve Bennet (1992) tarafından
geliştirilmiş olan Hiyerarşik Karlılık Analizi olmak üzere iki farklı menü analiz modeli ön
plana çıkmaktadır (Jones ve Mifli, 2001).
Hayes ve Huffman ise mönüdeki yiyeceklerin geleceğinin ortalamalara bırakılmasının
sakıncaları üzerinde durmuştur. Hayes ve Huffman modelinde amaç, önceden belirlenmiş kar
yüzdesine ulaşmaktır. Bunun için işletmeler ‘amaç değer analizi’ yapmak zorundadırlar
(Maviş, 2005). Geliştirilen bu model, diğer yöntemler gibi karmaşık olmadığı gibi objektif
değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Hayes ve Huffman’nın geliştirdiği modelin amacı sabit
ve değişken maliyetleri hesaba katarak net kâr hedeflerini karşılayan yeni bir menü analiz
yöntemi sunmaktır. Bu sonuca ulaşmak için kullanılan formül (Taylor ve Brown, 2007);
Menü Ögesinin Net Kârı = Menü Ögesinin Satışı - (Yemek Maliyeti + Sabit Maliyetler +
Değişken Maliyetler)
Hayes ve Huffman modeli, işletmeler için Hedef-Değer Analizi’nde kârı derecelendirme
yöntemidir ve önceden belirlenen hedef kâr oranlarına ulaşmak için kullanılabilir. Hedef
değer indeks denklemi (Akgöz vd., 2022):
Hedef Değer = A x B x (C x D)

A = (1 - Yemek Maliyeti Yüzdesi),

B = (Satılan Kuver Sayısı)

C = (Satış Fiyatı)

D = 1 - (Değişken Maliyet Yüzdesi + Yemek Maliyeti Yüzdesi).
Her bir menü ögesi için kullanılan bu formülde amaç; menü ögesinin göreceli değerinin menü
standardına eşit mi, altında mı yoksa üstünde mi olduğuna karar vermektir. Elde edilen değer
standardın üstündeyse menü iyi gidiyor; altındaysa iyi değil, eşit ise idare eder şeklinde
yorumlanır (Kotschevar, 1987; Taylor ve Brown, 2007).
Bayou ve Bennett kârlılık analizinin öncelikle restoranın tümünden başlayarak, özel yemek
saatlerine, yiyecek-içecek gruplarına, son olarak da bu gruplar içerisinde yer alan özel yiyecek
ve içeceklere kadar yukarıdan aşağıya doğru inecek bir hiyerarşide yapılması gerektiğini
vurgulamışlardır. Bu yaklaşıma göre yiyecek ya da içecek kalemi yalın olarak değil, tüm
koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bayou ve Bennett kârlılığın üç ölçümü
olduğunu belirmişlerdir. Bunlar (Maviş 2005):
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Katkı Payı, kısa dönemli,

Bölüm payı, katkı payı ile toplam direkt sabit maliyet arasındaki fark,

Faaliyet geliri, işletmenin veya bölümün kârlılığı.
Bayou ve Bennet yaklaşımına göre menü analizi yapılırken menüde yer alan ögelerin tüm
koşullara göre değerlendirilmesi gerekmektedir (Sarıışık ve Kaya, 2004). Hiyerarşik bir
sisteme dayalı yapılan bu modele göre farklı menü ögelerine paylaştırılan sabit maliyetler
hem işletmenin tamamı hem de öğünler için tanımlanmalıdır (Koşan, 2013).

İşgücü Maliyeti Yöntemi
Le Bruto vd. (1995) yapmış olduğu çalışmada menü mühendisliği sürecinde iş gücü
faktörünün önemine vurgu yapmışlar ve işgücü maliyetini üçüncü bir değişken ekleyerek
matrise eklemişlerdir. Kasavana ve Smith (1982) tarafından yapılan çalışmanın eksik yönünü
iş gücü maliyetini dikkate alarak menü mühendisliği süreçlerini iyileştirmeye çalışmışlardır.
Aynı zamanda Pasevic’in (1982) geliştirdiği matristeki ağırlıklı ortalama katkı payı yüzdesi
(kâr faktörü) analizini desteklemektedir.
Katkı Payı = Satış Fiyatı –Tüm Değişken Maliyetler
Katkı payı hesaplamalarında maliyetlerin belirlenmesinde karşılaşılan en önemli zorluk, yarı
değişken maliyetleri sabit ve değişken bileşenlerine ayırmaktır. Bu sorunu çözebilmek
amacıyla istatiksel yöntemler ile dağılım diyagramı grafik sunumunun oluşturulması veya
regresyon analizi önerilmektedir. Birçok yiyecek işletmesinde en fazla gider işçilik
maliyetidir ve işçilik maliyeti de yarı değişken bir maliyettir. Matris kullanımında işçilik
maliyetlerinin hesaba katılması menü ögesinin yüksek veya düşük katkı payının olup
olmadığını etkileyebilir. Bu durum menü ögesinin yer aldığı kategori ile kâr faktörü analiz
hesaplanmasında bir değişiklik meydana getirebilir. Her bir menü ögesi için işçilik maliyetleri
üzerinde regresyon analizi yapılacaksa, değişken iş gücü bileşeni gıda maliyetine eklenebilir.
Bu analizin faydası üst seviyedeki menü ögeleri için yüksek işçilik etiketi atanıp alt
seviyedeki menü ögelerine düşük işçilik maliyeti etiketi atanmasıdır (LeBruto vd, 1995).
İşgücü maliyetinin hesaplanmasında en kolay yöntem işçilik maliyetinin yüzde olarak aylık ve
günlük hesaplanmasıdır. Belirlenen yüzde oranı geçmiş veya gelecek dönemlere ait
karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Bu yöntem diğer sektör veya işletmeler için de
uygulanabilir (Bölükoğlu ve Türksoy, 2001).
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Sonuç ve Öneriler
Menü kadar menünün analizi de işletmeler için önem arz etmektedir. Menünün etkinliğinin
değerlendirmesi olarak tanımlanabilen menü analizi; geliştirilmesi mümkün performans
fırsatlarının belirlenmesi adına maliyet ve satışların bir sistem dahilinde ele alınması ve
menünün yeniden düzenlenmesinde kullanılan bir araçtır. Menü analizi ile işletmeler
menüden çıkarılması gereken ya da menüye eklenmesi gereken kalemler hakkında karar
verme, kalemlerin fiyatlamasını daha doğru belirleyebilme, dolayısıyla maliyet-kontrol
sistemini verimli kullanabilme ve hatta personel ve müşterilere yönelik belirlenen stratejileri
gerçekleştirebilme gibi olumlu sonuçlar elde edebilmektedirler (Koşan, 2013, s. 204).
Menü analizi, profesyonel işletme yöneticilerinin üzerinden titizlikle durmaları gereken çok
önemli bir konu olarak görülmektedir.
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Menü analizinin yardımıyla menülerdede yer alan yemek çeşitlerinin satış tahminleri
yapılabilir ve böylece üretim kısmında hangi yemeğin ne miktarda hazırlanması gerektiği
bilinerek yiyecek-içecek işletmesinin, daha az maliyetli, daha yüksek kârlı ve böylece daha
başarılı olmasıyla devamlılığı sağlanabilir (Durlu Özkaya ve Cömert, 2010).
İşletmelerin gelecek dönemlerde alacakları ve uygulayacakları kararları tespit etmesine katkı
sağlayan menüler, maliyet hesapları, tercih edilen/edilmeyen menü kalemleri, personel
verimliliği, olası satış rakamları, mutfak ve servis değişiklikleri, rekabetçi politikalar hakkında
bilgiler sağlaması açısından önemlidir (Akay ve Sarıışık, 2015; Cömert ve Keleş, 2018).
Ayrıca yiyecek-içecek işletmelerinin başarısını yemeğin ve servisin kalitesi, müşteri odaklılık,
temizlik, reklâm, promosyon vb. unsurlarda etkili olmaktadır. Ancak menü hazırlanırken
nelerin yer alacağı en önemli unsurdur ve menü ile ilgili karalar alınırken kapsamlı bilgi
sahibi olunması gerekmektedir. Menü analizinin eksiksiz olması ve net kâr getirisinin
hesaplanması da büyük önem arz etmektedir. Menü analizinin hedef-değer yöntemiyle
yapılması yani kâr getirisi üzerinde odaklanılması ve her bir menü ögesinin ayrı ayrı
değerlendirilmesi, menünün hazırlanmasında tahminlerin daha doğru olmasını sağlayacaktır
(Hayes ve Huffman, 1985).
Etkin bir menü oluşturulması için menü analizlerinin iyi bir şekilde benimsenmesi, doğru
maliyetleme yöntemlerinin araştırılması, menü analizinin öneminin işletmelere anlatılması, bu
konuda işletmelere eğitimler verilmesi ve üniversitelerde ilgili derslerde öğrencilere detaylı
örnekler yaptırılması sağlanabilir.
Kısaca, menü analizi yiyecek içecek işletmelerinin ön planda tutmaları gereken konuların
başında yer almaktadır. Menü analizleri ile işletmenin başarısının sağlayacak, kaliteyi ön
plana çıkaracak, müşteri memnuniyeti gibi amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak menülerin
geliştirilebilmesi için, gerekli menü değişiklikleri belirlenebilir ve menü etkinliğinin
artırılması sağlanabilir.
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Özet
Son zamanlarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre
problemleri birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki işletmelerin de çevreye en az
zarar verecekleri uygulamaları geliştirmeleri ve bu bağlamda en uygun stratejik yöntemleri
benimsemeleri zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Günümüzde birçok farklı amaca hizmet eden ve bu nedenle de ülkelerin önem verdikleri
sektörlerin başında yer alan turizm sektöründeki yiyecek içecek işletmeleri de rekabet
ortamında varlıklarını sürdürebilmek için yeni yaklaşım ve gelişmeleri yakından takip
etmekte ve bu gelişmelere entegre olma çabası içinde yer almaktadırlar.
Yiyecek içecek işletmeleri içinde yer alan restoran işletmelerindeki üretim faaliyetleri, gerekli
önlemler alınmadığında çevre kirliliği yaratabilmektedir. Örneğin, yiyecek içecek üretimi için
aşırı miktarda su ve enerji kullanılması, üretim sırasında ve sonrasında pek çok atık malzeme
(organik çöp, ambalaj atığı vb) oluşması bunlardan en fazla karşımıza çıkanlarıdır. Bu
nedenle atık üretiminin yoğun olduğu yiyecek içecek sektöründe bilinçli bir tüketim
anlayışının kazanılması, sağlıklı beslenme, atık miktarlarının mümkün olduğunca azaltılarak
oluşan atığın da dönüşümünün sağlanması ve enerji verimliliği ve sağlıklı beslenme gibi
konuların bir araya gelmesiyle son yıllarda “yeşil restoran” uygulamaları ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Bu çalışmada da yiyecek içecek sektöründe iyi uygulama örneklerinden biri olan yeşil
restoran uygulamalarının önemi, özellikleri, dünyada ve Türkiye’deki örnekleri üzerinde
durulmuş ve bu alanda gerek üreticiler ve gerekse tüketiciler açısından biraz daha farkındalık
yaratarak, öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Restoran Uygulamaları, Yiyecek İçecek İşletmeleri, İyi Uygulama
Örnekleri.
EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY:
GREEN RESTAURANTS
Summary
Recently, the environmental problems that have arisen with industrialization in developed and
developing countries, as in many sectors, reveal the necessity for businesses in the tourism
sector to develop practices that will cause the least harm to the environment and to adopt the
most appropriate strategic methods.
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Today, food and beverage businesses in the tourism sector, which serve many different
purposes and therefore one of the sectors that countries attach importance to, closely follow
new approaches and developments in order to survive in the competitive environment and
take part in an effort to integrate.
Production activities in restaurant businesses, which are included in food and beverage
businesses, can cause environmental pollution if necessary precautions are not taken. For
example, excessive use of water and energy for food and beverage production, and the
formation of many waste materials (organic garbage, packaging waste, etc.) during and after
production are the most common ones. Production activities in restaurant businesses, which
are included in food and beverage businesses, can cause environmental pollution if necessary
precautions are not taken. For this reason, in the food and beverage sector, where waste
production is intense, “green restaurant” practices have come to the fore in recent years, with
healthy eating, gaining a conscious consumption approach, reducing the amount of waste and
recycling waste.
In this study, the importance of green restaurant practices, which is one of the good practice
examples in the food and beverage sector, and its features in the world and in Turkey are
emphasized. In addition, it has been tried to develop suggestions by creating a little more
awareness in terms of both producers and consumers in this area.
Keywords: Green Restaurant Practices, Food and Beverage Businesses, Good Practice
Examples.
1. GİRİŞ
Hizmet sektörü hızlı bir biçimde gelişirken çevre ve iklim üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle
de yüzleşmek zorundadır (Chau vd., 2012). Pasific Gas &Electric’s Food Service Technology
merkezine göre restoranlar hizmet sektörünün en büyük enerji kullanıcılarıdır. Restoranlar
herhangi bir ticari binanın kullandığı enerjinin beş kat fazlasını kullanmaktadırlar (Horovits,
2008). Ayrıca her yıl restoranlar 50.000 ton çöp üretmektedir. Bu miktarın yaklaşık %95’i
geri dönüştürülebilir ya da gübreleştirilebilir. Sürdürülebilir olmayan bu uygulamalar tıka
basa dolu çöp sahalarına, hava kirliliğine ve uzun vadede ekonomik kayba neden olmaktadır
(GRA, 2002). Bu nedenlerden dolayı ülke ve bölge ekonomisi için olumlu katkılar sağlayan
ve birçok sektör için önem arz eden yiyecek içecek işletmelerinin, varlıklarını sürdürürken
çevre kirliliği, atıkların dönüşümü, kaynakların verimli kullanılması ve sağlık gibi pek çok
alanda “yeşil uygulamaları” hayata geçirmesi ve bu konularda öncü olması kaçınılmaz bir
öneme sahiptir.
Yeşil olma adına çalışmalara başlanan ve hayatın her alanına giren bu kavram, özellikle
yiyecek-içecek işletmelerine yönelik ‘yeşil’ talep eden tüketici kitlelerinin atmasına ve
dolayısıyla restoranları harekete geçirmeye başlamıştır. Müşterilerin yeşil satın alma
isteklerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayan ve çevresel konularda duyarlı mal ve hizmetler
sunmayı hedefleyen restoran sahiplerinin ve marka yöneticilerinin, güçlü markaların
oluşturulmasında ve yönetilmesinde yeşil olma konusunda çeşitli çalışmalar içerisine girmesi,
yeşil restoranların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeşil Restoran Hareketi ticari bir kaygıyla
değil çevre bilincine sahip kişiler tarafından atık miktarının ve karbon ayak izinin azaltılması
amacı ile ortaya çıkmış ve uygulamaya konmuş bir proje ile başlatılmıştır
(www.turizmgunlugu.com) ve bugün yeşil restoran uygulamaları dünya genelinde yaygınlık
kazanmıştır. Restoranlar arasında sürdürülebilir ilkelerin öneminin farkındalığı ve uluslararası
sektörde etkinliği fazla olan restoranların dünyanın farklı ülkelerinde şubeler açarak
benimsediği ilkeleri o ülkeye taşıması yeşil restoran uygulamalarını yaygınlaştıran temel
faktörlerdendir (https://avekon.org).
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Tüm bu gelişmeler sayesinde son zamanlarda su, enerji ve malzeme gibi kaynakların en az
kullanımını, atıkların en aza indirimini ve atıkların dönüştürülmesini amaçlayan yeşil üretim
uygulamaları artık günlük yaşamın önemli bir parçası konumundadır.
2. YEŞİL RESTORAN KAVRAMI VE TARİHÇESİ
Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre
sorunları birçok sektörde işletmelerin çevreye en az zarar verecek uygulamaları
geliştirmelerini ve bu bağlamda en uygun stratejik yöntemleri benimsemelerini zorunlu hale
getirmiştir. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin artan çevre bilinci ve sürdürülebilirlik
kavramının toplumsal ve politik düzeyde giderek önem kazanmasını sağlamış çevre yanlısı
politikalar izlemeye yönlendirmiştir.
Günümüzde su, fosil yakıtlar vb. kaynakların hızla tükenmesi nedeniyle sonraki nesillere daha
yaşanabilir bir çevre sunma bilincinde olan bireylerin yeni arayışlara yönlenmesi sonucu
birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yiyecek içecek işletmelerini benzer
şekildeki arayışlara iterek, işletmeleri geleneksel uygulamalardan uzaklaşılarak yeni nesil
uygulamalara yöneltmiştir.
Yiyecek içecek işletmeleri; yapısı, teknik donanımı, konforu ve bakım durumu gibi maddesel,
sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin beslenme
ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış işletmelerdir (Koçak,
2012; Sökmen, 2014). Yiyecek ve içecek hizmetlerinin amacı; otel, restoran, kafeterya,
pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve
servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve içeceklerin
servise
hazır
hale
getirilip
konuklara
sunulması
hizmetlerini
kapsar
(www.akcakocaaotml.meb).
Artan çevresel kaygılar ile kaygılar için paralel olarak oluşturulmuş çevresel yasalar ve
kurallar zaman içerisinde kişiler üzerinde kendini göstermiş ve çevresel farkındalığın
artmasına, çevre dostu ürünlerin kullanımının artmasına neden olmuştur.
Tüm bu gelişmeler, yiyecek içecek işletmelerinde ürünlerin hazırlama sürecinin yanı sıra, su,
elektrik vb. diğer sabit giderlerin ve oluşan atıkların azaltılması noktasında yeni bakış açıları
geliştirilmektedir. Mutfak içerisinde meydana gelen üretim sonucu işlenmemiş veya işlenmiş
gıda atıkları, işletmeleri ve toplumları gerek maddi gerekse manevi zararlara uğratmakla
birlikte çevresel kirliliklere de yol açmaktadır. “Yeşil” olma amacıyla hayatın her alanında
öncelik kazanan bu kavram, müşterilerin yeşil satın alma isteklerine yönelik ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefleyen işletmeler için yeni rekabet alanı yaratmış ve yiyecek içecek
işletmelerini de harekete geçirmiştir. Örneğin; yemeklerin hazırlanırken gıda atıklarının en
aza indirgenmesi üretim maliyetlerinin azaltması, iş gücü tasarrufunun sağlanması ve en
önemlisi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi adına “Yeşil Restoran”
anlayışı geliştirilmiştir.
Yeşil restoran, Lorenzini (1994) tarafından çevreci ve enerji tasarrufuna önem verilerek
tasarlanmış veya bu anlayışa göre yeniden inşa edilen binalar olarak tanımlanmıştır. Yiyecek
içecek sektöründe yeşil uygulamaların geliştirilmesi restoranların özellikle maliyet
yönetimleri, pazar rekabetleri ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerine ilişkin büyük bir güç
unsuru olarak görülmektedir (Yazıcıoğlu ve Aydın, 2018).
Yeşil restoranlar hem çevreye duyarlı hem de enerji açısından verimli olacak şekilde
tasarlanan, inşa edilen yeni ya da yenilenmiş yapılar olarak literatüre geçmiştir. Geleneksel
restoranlar ile yeşil restoranlar karşılaştırıldığında 3R’yi ifade eden (reduce, reuse, recycle)
ifade eden, ‘azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm’ ile 2E’yi (energy and efficiency)
ifade eden ‘enerji ve verimliliğe’ odaklanmaktadır.
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Çevresel uygulamalara ek yeşil restoranlar yerel ve organik sertifikalara sahip gıdaların
olduğu yeşil menülere sahiptir (www.bilgiustam.com).
Yeşil Restoran Olabilme Şartları:
Yeşil Restoran Hareketi ile yiyecek içecek sektöründe bilinçli tüketim farkındalığı
oluşturmanın yanında, işletmelerdeki atık oranını azaltırken, oluşan atığın da dönüşümünün
sağlanması gerekmektedir. Yeşil restoran olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar
şöyle sıralanabilir:

Su verimliliği arttırılmalıdır.

Atık azaltma ve geri dönüşüm sağlanmalıdır

Enerji tasarrufu yapılmalıdır.

Sürdürülebilir gıdalar kullanılmalıdır

Sürdürülebilir ve dayanıklı malzeme kullanımı sağlanmalıdır.

Kimyasal kirlilik önlenmelidir.

Yeniden kullanılabilir ve çevreye duyarlı tek kullanımlık malzemeler edinilmelidir.
Yeşil Restoranların Avantajları:
Fiziki yapıları, hizmet kaliteleri ile tüketicilerin taleplerinde değişim yaratmak isteyen yeşil
restoran uygulamalarının çevre üzerinde birçok avantajı bulunmaktadır ve bu avantajları genel
olarak şöyle sıralamak mümkündür:

Yeşil restoranlar havaya zararlı atık yayılamaz

Kaynak tasarrufu ile üretim sonucunda maliyetlerde azalma sağlanabilir, ekonomik
yararlar sağlayabilir,

Kaynakların verimli kullanılmasının yanında, yenilenebilir atıklar sayesinde yeni
kaynaklar oluşur,

Karbon ayak izini ve sera gazını azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatabilir.

Enerjinin verimli kullanımı sağlanabilir.
Yeşil Restoranların Uygulamaları:
Yeşil Nesil Restoran Hareketi’nde restoranların dikkat etmesi gereken konular arasında küçük
gibi görünen ama son derece mühim detaylar yer almaktadır ve tasarruf, yalnızca gıda da
değil, işletmenin diğer temel ihtiyaçlarında da dikkat etmesi gereken düzenlemeleri
kapsamaktadır.
Bu düzenlemeleri şöyle sınıflandırabiliriz:

Yeşil Nesil Restoran Hareketinde restoranların özelliği; pet şişeler yerine sürahide su
tüketimi, tabakların sıklıkla değiştirilmemesi, masa örtüsü kullanılmaması, ana yemeklerin
yanında garnitürlerin opsiyonlu bir şekilde müşteriye sunulması vb. gibi yöntemlerle de
müşterilerin tabaklarında kalan yemekleri paketleyerek evlerine götürmeleri de teşvik ediliyor
(www.soylentidergi.com).

Bunun yanında masalardaki yemek ve ekmek atıkları, barınaklara bağışlanıyor.
Peçeteler yerine el kurutma makineleri, susuz pisuarlar, çöp öğütme ve şişe kırma makineleri
tercih ediliyor (www.soylentidergi.com).

Ayrıca kâğıt, su tüketimi ve atıkları minimum düzeye indirdiklerini belirtiliyor.
Dekorda kullanılan geri dönüşümlü aksesuarlar ve cam şişe servislerini kullanmaları,
mutfakta organik yerel ürünler ve menülerinde de dijital sürüme geçmelerini de diğer yeşil
uygulamalar olarak sayılabilir (www.soylentidergi.com).

Toplu alım yaparak gıdalardaki ambalaj miktarını azaltmak, tek kullanımlık ürünler
yerine yeniden kullanılan ürünleri tercih etmek (yemek gereçleri, önlük, çay süzgeci ve
bardak vb.) gerekmektedir.
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Aşırı paketleme de işletmede gereksiz atık malzeme oluşturmaktadır. Atık malzeme
konusunda personelin eğitilmesi de oldukça önemlidir (GRA, 2002).

Restoran menülerinde kimyasal ya da gübre içermeyen organik ürünlere yer verilmesi
vb.
3. DÜNYADA YEŞİL NESİL RESTORAN HAREKETİ ÇALIŞMALARI
Gıda sürdürülebilirliği konusunda en çok vurgu yapılan konu yerel tüketimdir. Yerel
yiyeceklerin tüketiminin hem yerel ekonomiyi canlandırdığı hem de yiyeceklerin sofralara
gelene kadar çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu doğada oluşturduğu karbon ayak izi
tahribatını azaltabileceği ifade edilmektedir. Nitekim yerel yiyeceklere olan farkındalığın
artması sonucu, tüketicilerin çevreye dost gıdalara yönelmesi ile organik beslenme bir trend
haline gelmiştir (Sims, 2009; Jang vd., 2011).
Amerika’da 1990 yılında kurulan “Yeşil Restoranlar Birliği (The Green Restaurant
Association - GRA)” uluslararası düzeyde kâr amacı gütmeyen, şeffaf, bilime dayalı
sertifikasyon standartları kullanarak yeşil restoranları teşvik eden bir kuruluştur. GRA yiyecek
içecek endüstrisinde, yeşil restoran hareketine öncülük ederek restoranları sertifikasyon
standartlarını kullanarak sürdürülebilirliğe teşvik etmiştir. GRA, binlerce restoranın yiyecek
üretiminde enerji, su, kimyasal kullanımı, atıklar, kullan-at malzemeler ve restoran binasında
daha çevre dostu uygulamalar yapmalarını sağlamıştır.
GRA’ya göre restoranlar; suyun verimli kullanımı, atığın azaltılması ve geri dönüşümü,
sürdürülebilir mobilya ve yapı malzemeleri kullanımı, sürdürülebilir gıda, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelme, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, kimyasalların ve kirliliğin
önlenmesi gibi temel kriterler üzerinde asgari yeterliliğe ulaşmalıdır (GRA, 2016).
Benzer bir uygulama da İngiltere’de “Sustainable Restaurant Association (SRA)” adıyla 2010
yılında başlamıştır. Restoranları sürdürülebilir hale getirecek, genel ve güçlü bir çerçeve
çizmek, sektörel standartları kullanarak sürdürülebilirliğin değerlendirilebileceği bir eylem
planı oluşturmak, iyi uygulamaları desteklemek, sağlıklı rekabet koşullarını oluşturmak,
restoranları sürdürülebilir uygulamalara yönelterek onlara eğitim, danışmanlık ve destek
olanakları sunmak gibi temel amaçlarla başlayan SRA, 50 üye ile başladığı çalışmalarına
bugün 8 bin üye ile devam etmektedir. Ayrıca “Green Table Network” adıyla Kanada’da ve
“Green Table Australia” adıyla da Avustralya’da yeşil restoran uygulamaları hayata
geçmiştir (Doğan vd., 2015). “SRA” logosu şekil 1’deki gibidir.
Şekil 1. Yeşil Restoranlar Birliği Logosu

Kaynak: Şahingöz ve Güleç, 2019.
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Dünyanın önde gelen yeşil nesil restoran kuruluşlarından bir diğeri de “Sürdürülebilir
Restoranlar Birliği”dir. Özellikle yiyeceklerdeki besin kalitesini artırmak, besin atıklarını ve
kaynak kullanımını en aza indirmek hedefi ile kurulan İngiltere ve İrlanda’da faaliyet gösteren
bir restoran ağıdır (Kurnaz ve Özdoğan, 2017).
Yeşil nesil restoran kriterlerini Pasinli (2016) 95 kriter içeren 7 ana başlık altında toplamıştır.
Bu kriterlerin hepsi hem tasarruf açısından hem işletme imajı ve işletmenin sürdürülebilirliği
açısından çok önemli kriterlerdir. Bu kriterler ise şunlardır:
1.
Enerji kullanımı
2.
Su kullanımı,
3.
Atık yönetimi,
4.
Kimyasal ve kirlilik azatlımı,
5.
Sürdürülebilir gıda,
6.
Sürdürülebilir mobilya ve yapı malzemeleri,
7.
İletişim ve eğitim gibi yerine getirmeleri gerekir.
Tarladan, birçok emekte ile tabağa kadar gelen yolculukta gıda atıklarının en aza indirilmesi,
üretim maliyetlerinin azaltılması, işgücü tasarrufunun sağlanması ve gelecek nesillere daha
yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi adına yeşil restoran anlayışına sahip restoran sayıları,
artan taleple birlikte bugün gitgide artmaktadır. Dünyada yeşil restoran özelliğine sahip
örnekleri Tablo 1’de görmek mümkündür.
Tablo 1: Dünyadaki Yeşil Restoran Örnekleri
Yeşil Restoran Adı
ve Logosu
Narisawa

Yer

Özellik

Tokyo, Japonya
Restoran, yerel, mevsimsel ve
etik kaynaklı ürünler tedarik
etmek; insanlara adil
davranmak, sağlıklı beslenmeyi,
topluluk katılımını ve sorumlu
pazarlamayı teşvik etmek; çevre
dostu bir tedarik zinciri, atık
yönetimi, enerji verimliliği ve
su tasarrufu sağlayan girişimlere
odaklanmak olarak hizmet
vermektedir.
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Chez Panisse
San Fransisko, ABD
Restoran; sürdürülebilir
kaynaklı, organik ve mevsimlik
malzemelerle hazırlanan farklı
bir menü sumaktadır. Restoran,
yakındaki tedarikçiler tarafından
ekolojik olarak toplanan yerel
olarak yetiştirilen ürünleri
tedarik etmektedir.

Le Manoir aux
Quat’Saisons

Oxfordshire, İngiltere
Modern Fransız mutfağından
yemekler servis eden restoran,
taze ve mevsimlik
malzemelerini, 90 çeşit sebze ve
70 bitki çeşidi üreten iki
dönümlük sebze bahçesinden
temin etmekte ve rahat bir
hizmet kalitesi sunmaktadır.

Geranium

Kopenhag, Danimarka

93

Bu restoran klasik İskandinav
yemeklerinde modern bir
dokunuş yaratan yemekler
servis etmeye odaklanmıştır.
Yemek için kullanılan
malzemeler organik ve bütünsel
yetiştirme sistemlerini takip
eden biyodinamik çiftçilerden
elde edilmektedir. Restoran,
misafirlerine organik ve
vejetaryen bir menü
sunmaktadır.
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Azurmendi

Vizcaya, İspanya

Les Orangeries

Lussac-les-Châteaux, Fransa

Restoranın sunumu, konukların
evde yetiştirilen ürünleri,
mutfaktan iç mekân serasına
seçmeden önce bir “atıştırmalık”
seçimi için inceledikleri çatıdaki
sebze bahçesinde başlatmakta ve
sonrasında; akşam yemekleri,
farklı sahneler yansıtan geçici
kumaş duvarlarla çevrili yemek
odasının bir bölümüne
yerleştirilmekte ve misafire
farklı bir deneyim yaşatmayı
amaçlamaktadır.

Bu restoran, Fransız turizminin
ön saflarına taşıdığı Trüf
mantarı ve safran gibi mutfak
hazinelerine ev sahipliği yapan
küçük Lussac-les-Châteaux
topluluğunda yer alan şef David
Royer ile bazıları doğrudan
mülk üzerinde yetiştirilen
organik ürünler kullanılarak
hazırlanan bir menü ile
misafirlerini memnun
etmektedir.
Blue Hill

New York, Amerika
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Restoran malzemelerin
kaynağının ardındaki hikâyeleri
paylaşarak, restoranda her
öğünü unutulmaz bir deneyim
haline getirmektedir. Menü,
atıştırmalıklardan ana yemeklere
kadar uzanan 30 veya 40
seçenekten oluşmakta ve şefin
bu bölgenin ürünlerini
keşfetmeye devam etmesiyle,
buradaki menüler geliştirilerek
farklı bir Hudson Valley
mutfağı oluşturma hedefine
ulaşmaya çalışmaktadır.
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Mil

Maras, Peru
Bu Restoran, Peru’nun çeşitli
çöl manzaraları, dağlar, yağmur
ormanı ve denizden yeni
malzemeler bulma konusunda
şaşırtıcı bir irtifa aralığını
kapsayan yeni çabaları
araştırmaktadır.
Sürdürülebilirliğin özeti olan bu
restoran, tarladan yemek yemek
ve Peru’nun bilinmeyen
bileşenlerini ortaya çıkarma
çabasındadır.

Brae

Birregurra, Avusturalya

Wolfgat

Paternoster, Güney Afrika

Restoran, araziyi restore etmek
için rejeneratif tarım tekniklerini
kullanan 30 dönümlük bir
organik çiftlikte yer almakta ve
restoranın organik sızma
zeytinyağı ürettiği bir zeytin
ağacı bahçesi, sebzeler, meyve
ağaçları ve çalılar için topraklar
ile arıların yanı sıra serbest
gezen tavuklar için alan
bulunmaktadır. Menüler,
bahçede bulunan içeriklerle ve
yerel sürdürülebilir çiftçiler
tarafından getirilenler ile
oluşturulmaktadır.

Bu restoranda Şef
Paternoster’de Wolfgat’ı
açtığında, burası denizden,
kıyılardan ve tarlalardan
malzemeler alarak, yiyecek
toplama ve sürdürülebilir
şekilde hasat edilen ürünlere
odaklanan ilk restoranlardan biri
olduğu bilinmektedir.

Kaynak: (Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. yararlanarak tablo hazırlanmıştır.

95

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

4. TÜRKİYE’DE YEŞİL RESTORAN UYGULAMALARI
Türkiye’nin toplam ekin, hayvan ve balık tedarikinin %53’ü hasat sonrasında henüz tüketiciye
ulaşamadan kayıp olur iken meyve ve sebzenin %10’u halde, %15’i markette, %15’i de
evlerde çöpe gitmektedir. Yeme-içme sektöründe yıllık 325 bin ton gıda atığı ortaya
çıkmaktadır. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın verilerine göre toplam gıda israfının ekonomik
karşılığı yıllık 214 milyar liradır (www.ekoiq.com).
Bu doğrultuda Türkiye’de restoranlarda sürdürülebilirliği daha mümkün kılmak, bilinçli bir
tüketim anlayışıyla gıda ve ambalaj atığını azaltmak, sertifikalı ve yerel gıda kullanmak,
yemek hazırlamada ve sunmada enerji verimliliğini sağlamak, gıda ve ortamın temizliğini
sağlamak için kullanılan su ve kimyasal oranını azaltmak, tedarik sürecini olabildiğince
verimli yönetmek için (Pekküçükşen ve Yiğit, 2019) “Yeşil Nesil Restoran Hareketi” ismi
altında bir proje başlatılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye
(WWF), Turizm Restoran Yatırımcıları-İşletmecileri Derneği ve Unilever Food Solutions iş
birliğiyle oluşturulan bu proje (arkhe.com.tr), her ne kadar Türkiye’ye özgü bir sertifika
sistemi olsa da özellikle WWF’nin uluslararası bilinirliği de projeye bu anlamda ayrı bir
özellik kazandırmıştır (gidagundemi.com).
Türkiye’de de artan çevresel kaygılarla başlatılan Yeşil Nesil Restorancılık Hareketi ile
Boğaziçi Üniversitesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı-Türkiye iş birliğiyle Türkiye’ye özgü
bir sertifika sistemi geliştirilmiştir. Böylece, yiyecek içecek sektöründe bilinçli tüketim
farkındalığı oluşturarak, yiyecek içecek işletmelerdeki atık oranını azalarak, oluşan atığın da
dönüşümü sayesinde enerji verimliliği sağlamak hedeflemektedir.
Yeşil Nesil Restoran kapsamında, yiyecek hazırlama sürecinde ihtiyaç duyulan malzemelerin
temini, restoranda duyulan her türlü işlemler için gerekli enerjinin tüketimi, gıda ve ortam
temizliği için su tüketimi, kimyasalların kullanım durumları, yemek hazırlığı sırasında ve
sonrasında oluşan atıklar ele alınmaktadır. Bu unsurlar dikkatle ele alındığında restoranların,
daha düşük enerji tüketimi, işletme maliyetlerinde düşüş, kamuoyunda bilinirlik ve itibar
artışı, sektörde öncülük, çalışanların işe bağlılığının artması gibi özellikler kazanması ile
sürdürülebilir bir hizmete kavuşması sağlanmaktadır (Kurnaz ve Özdoğan, 2017;
http://yesilnesilrestoran.org).
Türkiye’de İstanbul’da pilot olarak seçilen Yeşil Nesil Restoran Hareketinin uygulandığı 6
restoran Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2: Türkiye’de Yeşil Nesil Restoran Hareketinin Uygulandığı Pilot Restoranlar
Yeşil restoran adı
Yer
Özellik
Logosu
Fenix
Etiler, İstanbul
Fenix Etiler, zengin menüsü
profesyonel kadrosu ve modern
cihazları ve şık dekorasyonu ile
konuklarına mükemmel hizmet
sunmayı ve aynı ortamda hem
keyfi, hem lezzeti,
yaşatabilmeyi amaçlamayan
restorandır.

Frankie

Nişantaşı, İstanbul

Kitchenette

Kanyon AVM, İstanbul

Zengin gastronomi mirasını
yaşatarak yoluna doludizgin
devam eden ve mevsiminde
tedarik edilen ürünleri, yöresinin
coğrafi işaretlemesini ön plana
çıkaran menülerle adını duyuran
restoran, geleneksel lezzetleri
yenilikçi dokunuşlar ve “kişiye
özel” servis kalitesi ile sıra dışı
bir deneyime dönüştürerek
hizmet vermektedir.

2005 yılından bu yana özel
reçeteleri ve sunumlarıyla
hazırlanan, dünya
mutfaklarından farklı lezzetleri
misafirlerine modern ve rahat
atmosferde sunmaya çalışan
restoran, günün her saatine
uygun alternatifler sunan zengin
menüsü ile misafirleri memnun
etmeye çalışmaktadır.
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La Mancha

Kuruçeşme, İstanbul

Restoran, İspanya’nın tapas
şeklinde sunulan paylaşımlık
yöresel tatlarına, İtalya’nın ev
yapımı makarnalarına ve
Akdeniz’in otantik sunumlu
lezzetlerine ve çeşit çeşit
şaraplara eşlik etmektedir.

Sunset

Ulus, İstanbul
Sunset Grill&Bar, 1994 yılından
beri kentin “fine dining”
geleneğinin temsilcilerinden biri
konumunda ve açıldığı ilk
yıllarda misafirlerine
Kaliforniya Mutfağını tanıtan ve
özellikle ızgara steak'leri sunan,
aynı zamanda da yeniliklere de
ayak uyduran bir restorandır.

Tom’s Kitchen

Zorlu Center, İstanbul
Tom’s Kitchen; sıcak, samimi ve
lezzet dolu ortamıyla hizmet
veren ve aydınlık, ayrıntılara
önem verilmiş bir dekorasyon
içinde, yemeği misafirlere sunan
bir restorandır.

Kaynak: (www.tripadvisor.com, www.frankieistanbul.com, www.kitchenette.com, www.
facebook.com, www.sunsetgrillbar.com, www.zomato.com/tr).
Türkiye’de ilk yeşil restoran sertifikası alan restoran La Mancha, Kuruçeşme olmuştur. Daha
sonra ise; Frankie, Sunset, Fenix, Tom’s Kichen, Kanyon Kichenett sertifikalarını almıştır
(Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. kapsamında pilot uygulama olarak başlatılan bu
restoranların daha fazla yaygınlık kazanarak, yeşil uygulamalar ve yeni tüketim
alışkanlıklarının daha bilinçli olarak geliştirilmesi adına sayılarının artması beklenmektedir.
Türkiye’de yeşil nesil restoran olabilme sürecini ise şu adımlarla açıklamak mümkündür
(www.turizmgunlugu.com):
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1. TURYİD (Turizm Restoran ve Kulüp Yatırımcıları İşletmeleri Derneği) aracılığıyla
restoranlar başvurularını yaparlar.
2. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) durum tespiti yapar. Eğitim verir, Dönüşüm için süre
verir.
3. Denetim sonucunda Boğaziçi Üniversitesi-WWF-Türkiye tarafından diploma verilir
4. Sürdürülebilirlik adı altında dönüştürülen noktalar habersiz denetlenmeye devam edilir.
5. Ortak iletişim kampanyasıyla hem tüketiciler eğitilir hem noktalar teşvik edilir.
SONUÇ
İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için doğal kaynakların en verimli şekilde
kullanılması çok önemlidir. Soluduğumuz hava içtiğimiz su aldığımız/yediğimiz gıdalar
ilaçlar ve diğer tüm ürünlerin sağlıklı olması önemli unsurlardır. Bu nedenle doğal ve doğalı
korumak sürdürülebilmek açısından önem kazanmaktadır. Yani sürdürülebilir turizm özünde
yerellik, kültürel değerler, geri dönüşüm, atık yönetimi vb. kültürel ve çevresel faktörleri
barındıran bir anlayışa sahiptir.
Yeşil restoranlar hem çevreye duyarlı hem de enerji açısından verimli olacak şekilde
tasarlanan, inşa edilen yeni ya da yenilenmiş işletmelerdir. Yeşil restoranlar, üreticiler,
distribütörler ve tüketiciler için çevreye karşı daha sorumlu bir şekilde hizmet sunmaktadır.
Yeşil üretimle temiz çevre oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek toplum
gereksinimlerini en az malzeme ile sağlamak son derece önemli hale gelmektedir.
Yeşil restoran programlarını uygulayan işletmeler yapıları itibariyle normal bir restoranın
ötesinde farkındalık anlayışına sahip oldukları, amaçları sadece yiyecek içecek hizmeti
vermek değil bu hizmeti verirken doğayı koruma sosyal sorumluluğunu üstlendikleri
görülmektedir. Bu nedenle yeşil restoran işletmeleri ürün ya da hizmet meydana getirirken
gerçekleştirdiği faaliyetler ile iklim ve çevreye yansıtılan olumsuz etkileri en aza indirmeyi
hedefleyen teknik ve organizasyonla çalışmaları içermektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde
benimsenen yeşil işletmecilik anlayışı, işletmelerin faaliyetlerini doğal dengeyi koruma
amaçlı, çevreye verilen zararın en alt seviyeye indirildiği; işletmelerin üretim, insan
kaynakları, pazarlama, finansman ve Ar-Ge faaliyetlerini çevre odaklı bir şekilde yerine
getirdiği görülmektedir.
Yeşil restoran anlayışı, çevrenin korunması ile ekonomik büyüme kavramlarının uzun
dönemli ve birlikte düşünülmesi esasına dayanmaktadır. Böylece uzun vadede, işletmenin
imajının geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, kalıcı müşteri kitlesine oluşturulması, müşteri
sadakatinin sağlanması, verimliliğin arttırılması, çalışanların motivasyonun yükseltilmesi ve
firmaya olan bağlılıklarının arttırılması ile rekabet üstünlüğü ön plana çıkarabilmesi için
oldukça önemli işletmelerdir.
Sonuç olarak, günümüzde, yeşil restoran uygulamaları oldukça yaygın olarak görülmekte ve
turizm adına da yeni uygulama örneklerini oluşturmaktadır. Bu uygulamalar Türkiye’de
henüz yaygınlık kazanmamakla birlikte yapılan projelerle farkındalıklar yaratmaya
çalışılmaktadır. Bu tür projelerin sayısının artması ve gerek yeşil uygulamaları benimseyecek
işletme sayısının, gerekse bu ürünleri talep edecek tüketici sayısının artması için çeşitli
tanıtım ve eğitimlere önem verilmesi gerekmektedir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri
düzeylerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz
yeterlilik beceri düzeyleri hangi seviyededir ve bu beceri cinsiyet, sınıf, akademik ortalama ve
kitap okuma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir sorularına yanıtlar
aranmıştır. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin
incelendiği bu araştırmada, ilişkisel tarama yöntemlerinden açımlayıcı model ile
yürütülmüştür. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Yahşi ve Aydın
(2020) tarafından geliştirilen “Etkili İletişim Öz Yeterlilik Envanteri” ile elde edilmiştir. Bu
araştırmanın çalışma grubunu ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1, 2, 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 139 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde olasılığa dayalı olmayan örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada, “Etkili İletişim Öz Yeterlilik
Envanteri”nden elde edilen veriler, SPSS 21 paket programı ile analiz edilmiştir. İlk olarak
toplanan verilerin betimsel analizi yani ölçeğin alt boyutları ve toplamından alınan puanlar
hesaplanarak ortalama puanları, standart sapmaları, minimum-maksimum değerleri
incelenmiştir. Sonra normallik ve grupların kendi içinde homojen olması varsayımlarına
bakılarak verilerin normal olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle iki grup için t-testi;
ikiden fazla grup içinse tek yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. Ayrıca Post Hoc testlerinde
LSD testi de uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda ise katılımcıların etkili
iletişim öz yeterlik beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe
öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterliklerinin cinsiyet, akademik ortalama ve kitap
okuma sıklığı değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılırken sınıf değişkenine göre
farklılaştığı görülmüştür. Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının etkili iletişim öz
yeterlilik becerilerini geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Etkili İletişim, İletişim, Türkçe Öğretmen Adayları
DETERMINATION OF EFFECTIVE COMMUNICATION SELF-EFFICACY
SKILLS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the effective communication self-efficacy skill levels
of Turkish teacher candidates. In this direction, answers were sought to the questions of what
level of effective communication self-efficacy skill levels of Turkish teacher candidates are
and whether this skill differs significantly according to gender, class, academic average and
frequency of reading books.
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This study, which examines the effective communication self-efficacy skill levels of Turkish
teacher candidates, was carried out with the exploratory model, one of the relational screening
methods. In the study in which the relational screening model was used, the data were
obtained with the "Effective Communication Self-Efficacy Inventory" developed by Yahşi
and Aydın (2020). The study group of this research consists of 139 teacher candidates
studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of Aksaray University Education Faculty Turkish
Language Teaching in the 2021-2022 academic year. Convenience sampling, one of the nonprobabilistic sampling methods, was used to determine the study group. In the research, the
data obtained from the "Effective Communication Self-Efficacy Inventory" were analyzed
with the SPSS 21 package program. First of all, the descriptive analysis of the collected data,
that is, the sub-dimensions of the scale and the scores obtained from the total, were calculated
and their average scores, standard deviations, and minimum-maximum values were examined.
Then, it was determined that the data were normal by looking at the assumptions of normality
and homogeneity within the groups. From this point of view, t-test for two groups; One-way
ANOVA tests were used for more than two groups. In addition, the LSD test was also applied
in the Post Hoc tests. As a result of the analysis of the data obtained, it was determined that
the effective communication self-efficacy skill levels of the participants were moderate. In
addition, while it was concluded that Turkish teacher candidates' effective communication
self-efficacy did not differ according to gender, academic average and frequency of reading, it
was observed that they differed according to the class variable. At the end of the study,
suggestions were presented for the development of effective communication self-efficacy
skills of teacher candidates.
Keywords: Effective Communication, Communication, Turkish Teacher Candidates
GİRİŞ
İnsan; bilgi, beceri ve deneyim kazanmak adına diğer insanlarla bireysel ve sosyal yaşam
alanında çeşitli araçları kullanarak iletişime geçmektedir. İletişim becerileri bu nedenle insan
yaşamı için çok değerli görülmektedir. Bireyin toplumla kaynaşması ve eğitiminde bu
becerinin kazandırılması gelecek yaşamındaki başarısında çok etkili bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle eğitim kademelerinde iletişim becerilerinin kazandırılmasına ayrı bir özen
gösterilmelidir. Öğretim müfredatlarında yerini alan iletişim becerileri bütün disiplinlerde
kazanılması ve etkili kullanılması gereken bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır (Durukan
ve Maden, 2010).
Günlük hayatta iletişim becerileri bireyin toplumda yer edinmesi için ne kadar önemliyse
eğitim sürecinde de etkili iletişim kurma o denli önemlidir. Eğitim hedeflerine ulaşmada
öğretmen-öğrenci iletişimi ön koşul oluşturmaktadır. Çeşitli özelliğe sahip kişilerin öğrenme
ve öğretme sürecini olumlu yönde gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim ortamında bir
araya gelerek sürecin bir parçası olması ve bu bağlamda özel ilişkiler kurması gerekmektedir.
Bu özel ilişkilerin kurulmasında ise öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleştirilecek etkili
iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan etkili iletişimin sağlanmasında en büyük pay,
kaynak görevi üstlenen öğretmene düşmektedir (Deniz, 2015). Temelde eğitim-öğretim
ortamında güçlü öğretmenler iyi birer uzman oldukları kadar etkili birer iletişimci de olmak
zorundadır. Öğretmenler bu becerilerini problem çözmeyi kolaylaştırma, demokratik
kararların alınma ve sınıf içindeki çatışmaların çözümü gibi pek çok alanda kullanmalıdırlar
(Güçlü, 1998). Ayrıca etkin sınıf yönetiminin başlıca hedefleri incelendiğinde öğrencinin
dikkatini sürekli öğrenme aracına yönlendirme, öğrenme motivasyonunu arttırma ve
öğrencilerde öğrenmeye yönelik içsel kontrolü geliştirme olarak belirtilmektedir.

103

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Özellikle belirtilen son hedefin gerçekleşmesi için öğretmenin öğrenme ortamını nasıl
yapılandırdığı ve öğretmen-öğrenci etkileşimini nasıl bir uygulama zemini üzerine oturttuğu
önemli bir etkendir. Bu açıdan öğretmenin sınıf içi iletişim süreçlerinin gerçekleşmesinde
dikkate alması gereken bazı öğeler yer almaktadır. İlk olarak öğrenciye iletilen mesajlar kabul
edilmeyen davranışın ne olduğu ile ilgili bilgiyi azarlamadan, eleştirmeden, suçlamadan,
tehdit etmeden iletmelidir. Etkili bir mesaj, yapılanı eleştirmek yerine yapılması beklenenle
ilgili bilgi iletmeyi uygun görmektedir. Öğretmenler öğrencilerinin özel koşullarda yaşadıkları
duyguları onlarla tartışmak yerine anlamaya çalışmaya özen göstermelidir. Öğrencilerin
yaptıkları ya da yapamadıkları ile ilgili etiketlemeler yapmaktan kaçınmak gerekmektedir.
“Tembel”, “dağınık”, “sorunlu”, “zeki”, “mükemmeliyetçi” vb. tanımlamalardan özellikle
uzak durmak etkili bir iletişim için bir vazgeçilmez olarak görülmektedir. Öğretmen
öğrencide olumlu bulduğu ve bulmadığı özellikleri açık davranışsal tanımlar olarak belirtmesi
öğrenciler ile öğretmen arasındaki güveni ve saygınlığı artırmaktadır. Öğretmenlerin çeşitli
durumlarda duygularını “ben-dili” mesajları ile yansıtmaları da etkili iletişim açısından
önemlidir. Bu mesaj türü sorun öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkinin yapılandırılmasında
ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük etkiye sahiptir (Gürşimşek,1999).
Öğrencinin dersi benimsemesi, çalışma alışkanlığı kazanması, uygulamalara gönüllükle
katılması öğretmen-öğrenci iletişimi ile doğru orantılıdır (Güçlü, 2001: 150). Öğretmenin
öğrenci ile olan iletişimine dikkat etmemesi, anlaşılmaya gayret göstermemesi halinde derse
yönelik motivasyon, tutum ve görüşler olumsuz bir hâl almaktadır ve öğrencilerin belirlenen
istendik yöndeki hedeflerden uzaklaştığı görülmektedir. Öğretim sürecinde öğretmenin ses
tonunun ve beden dilinin, öğrencisine iyi niyetini, hedefini, alakasını, arkadaşça tutumunu,
değerini, inancını yansıtması ve öğrencinin anlayacağı bir dilde konuşması gerekmektedir,
aksi takdirde öğretmenin anlattığı çoğu şeye yabancı kalan öğrencinin derse karşı ilgisini ve
motivasyonunu yitirecek ve olması nedeniyle gerçekleştirilen karşılıklı çabalar boşa
gitmektedir (Arslantaş, 1998: 7). Öğrenme eyleminin iyi bir iletişimin sonucu olduğu, yeni
öğrenmelerin yeni bilgi ve beceriler edinmeyle olması, iletişim gerçekleşmedikçe öğrenmenin
de gerçekleşemeyeceği sonucunu doğurmaktadır (Ergin ve Birol, 2000: 30). Bu bağlamda
iletişimin gerçekleşmesi öğrenmenin ön koşulu olarak görülmektedir.
Öğretmenin etkili iletişim becerilere sahip olması, ders sürecinde içerikle ilgili belirlenmiş
amaç ve kazanımlara ulaşılmak için gereklidir. Türkçe öğretimi sürecinde etkili iletişim iki
açıdan önemli görülmektedir. Öncelikle Türkçe dersleri bireye gerek yazılı gerekse sözlü
iletişim sağlama becerileri öğreten bir içeriğe sahiptir. Bu içerikten hareketle birey, anlama ve
anlatım becerilerini kazandırmayı amaç edinen Türkçe dersinde ne denli başarılı olursa ve dil
kullanım becerisini ne kadar yüksek düzeyde kazanırsa o denli de etkili iletişim
kurabilmektedir. İletişim becerileri için Türkçe derslerinin bir yönü de Türkçe
öğretmenlerinin ders sürecinde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırırken, öğrencilere
örnek iletişim durumları sunmasıdır. Bu durumda Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerilerine
sahip olma düzeyleri doğrudan öğrencilerin dersteki başarısını etkilemektedir. Özetle eğitimin
bir önkoşulu olan iletişim etkinliğinin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi, özellikle öğretim
faaliyetini sürdüren öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimin gerçekleşmesiyle mümkün
hale gelmektedir (Bolat, 1996: 75). Bu nedenle Türkçe öğretmeni yetiştirirken etkili iletişim
becerisine sahip öğretmenler yetiştirmeye ve lisans döneminde öğretmen adaylarının doğru ve
etkili iletişim kurması için gerekli örnek uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu gerekçelerden hareketle bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz
yeterlilik beceri düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, akademik
ortalama ve kitap okuma sıklığı) göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır.
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1. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri hangi seviyededir?
2. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinde cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık var mı?
3. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinde sınıfa göre
anlamlı bir farklılık var mı?
4. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinde akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık var mı?
5. Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinde kitap okuma
sıklığına göre anlamlı bir farklılık var mı?
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin incelendiği bu
araştırmada, ilişkisel tarama yöntemlerinden açımlayıcı model ile yürütülmüştür. Açımlayıcı
model iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin gücünün ortaya çıkarılmak istendiği
çalışmalarda kullanılmakta ve ilişkisel taramalarda değişkenler arasındaki korelasyon
katsayısının hesaplanmasıyla oluşturulmaktadır (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2019).
ÇALIŞMA GRUBU
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1, 2, 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 139 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde olasılığa dayalı olmayan örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. “Uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme
yönteminde zaman, para, konum gibi koşulara bağlı olarak elverişlilik durumlarına uygun
olacak şekilde örneklem seçilmektedir” (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2019). Katılımcı
Öğretmen adaylarına ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcı Öğretmen Adaylarına İlişkin Demografik Bilgiler
Değişkenler
f
%
Kız
91
65,5
Cinsiyet
Erkek
48
34,5
1.
Sınıf
29
20,9
2.
Sınıf
35
25,2
Sınıf
3.
Sınıf
35
25,2
4.
Sınıf
40
28,8
2- 2.50
16
11,5
2.50- 3.00
36
25,9
Akademik Ortalama
3.00- 3.50
62
44,6
3.50- 4.00
25
17,9
Haftada Bir Kitap
39
28,3
Ayda Bir Kitap
80
58
Kitap Okuma Sıklığı
Yılda Bir Kitap
14
10,1
Okumuyorum
5
3,6
Toplam
139
100
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırma verileri Yahşi ve Aydın (2020) tarafından geliştirilen “Etkili İletişim Öz Yeterlilik
Envanteri” ile toplanmıştır.
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Etkili İletişim Öz Yeterlilik Envanterinin oluşturulma amacı farklı alanlarda iletişim
becerilerine yönelik ölçme araçları bulunsa da öz yeterlik temelinde ölçme aracına ender
rastlanmış olmasıdır. Araştırma okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan örneklem
grubuyla gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (n=727),
Doğrulayıcı Faktör analizi (n=210) ve Cronbach Alfa Güvenirlik analizleri kullanılarak
sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Başlangıçta 72 maddeden oluşan ölçek, yapılan analizler
sonucunda birinci alt ölçekte (bilişsel) 13, ikinci alt ölçekte (duyuşsal) 17 ve üçüncü alt
ölçekte (psikomotor) 11 madde olacak şekilde 41 maddeye sabitlenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda bilişsel, duyuşsal ve psikomotor biçiminde 3 alt ölçekten oluşan bir envanter
geliştirilmiştir ve elde edilen sonuçlar da bu envanterle elde edilen verilerin geçerli ve
güvenilir olduğu yönündedir (Yahşi ve Aydın, 2020). Yapılan çalışmada ölçeğin toplamının
güvenirlik katsayısı olan Cronbach's Alpha güvenirliğinin 0,95 olduğu hesaplanmıştır. Bu
durum ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ifade etmektedir.
VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmada, “Etkili İletişim Öz Yeterlilik Envanteri”nden elde edilen veriler, SPSS 21 paket
programı ile analiz edilmiştir. İlk olarak toplanan verilerin betimsel analizi yani ölçeğin alt
boyutları ve toplamından alınan puanlar hesaplanarak ortalama puanları, standart sapmaları,
minimum-maksimum değerleri incelenmiştir. Sonra normallik ve grupların kendi içinde
homojen olması varsayımlarına bakılarak verilerin normal olduğu tespit edilmiştir. Buradan
hareketle iki grup için t-testi; ikiden fazla grup içinse tek yönlü ANOVA testleri
kullanılmıştır. Ayrıca Post Hoc testlerinde LSD testi kullanılmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araştırmanın sorularına ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir.
Türkçe öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri seviyelerinin betimsel istatistiği Tablo
2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin puan ortalamaları
Alt Boyutlar
N
Min. Max.
Ort.
Ss
Çarpıklık Basıklık
Bilişsel
139
26
65
49,19
6,677
-,143
,745
Duyuşsal
139
42
85
67,14
8,441
-,264
,472
Psikomotor
139
11
55
41,30
6,554
-,620
3,019
Ölçek
139
84
205
157,63 19,526
-,201
1,290
Toplamı
Tablo 2’ye göre araştırmaya 139 Türkçe öğretmeni adayı katılmış ve katılımcıların etkili
iletişim öz yeterlilik beceri ölçeğinden en düşük 84; en yüksek ise 205 puan alabildiği
görülmektedir. Katılımcıların ölçeğin bilişsel alt boyutundan (49,19), duyuşsal alt boyutundan
(67,14), psikomotor alt boyutundan (41,30) ve ölçeğin toplamından (157,63) ortalama puan
aldıkları görülmektedir. Buradan hareketle ölçeğin toplamından ve alt boyutlarından alınan
ortalama puanlara bakıldığında katılımcıların orta düzeyde etkili iletişim öz yeterlilik becerine
sahip olduğu söylenebilir.
Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerini cinsiyet
değişkenine göre incelemek amacıyla t-testi yapılmış ve yapılan analiz sonuçlarına Tablo 3’te
yer verilmiştir.
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Tablo 3. Etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri ölçeği ve alt boyutlarının cinsiyet
değişkenine göre t-testi sonuçları
N
X
Ss
t
p
Cinsiyet
Kadın
91
49,05
6,093
Bilişsel
-,298
,767
Erkek
48
49,44
7,729
Kadın
91
67,49
7,599
Duyuşsal
,634
,528
Erkek
48
66,46
9,895
Kadın
91
41,45
5,710
,331
,741
Psikomotor
Erkek
48
41,02
7,972
Kadın
91
158,00
16,995
,280
,780
Ölçek Toplamı
Erkek
48
156,92
23,782
Türkçe öğretmeni adaylarının çevrimiçi etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinde
cinsiyete göre anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (t=,280 p=,780 p>0,05). Ayrıca
ölçeğin alt boyutlarından bilişsel (t=-,298, p=,767 p>0,05), duyuşsal (t=,634 p=,528 p>0,05)
ve psikomotor (t=-,331 p=,741 p>0,05) boyutlarının cinsiyete göre anlamlı farklılığın
olmadığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin sınıf değişkeniyle ilişkisini
anlamak için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Buna göre yapılan analiz
sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Ölçek Toplamı

Psikomotor

Duyuşsal

Bilişsel

N

X

Ss

1. sınıf (1)
2. sınıf (2)
3. sınıf (3)
4. sınıf (4)
Toplam
1. sınıf (1)
2. sınıf (2)
3. sınıf (3)
4. sınıf (4)
Toplam
1. sınıf (1)
2. sınıf (2)
3. sınıf (3)
4. sınıf (4)
Toplam
1. sınıf (1)
2. sınıf (2)
3. sınıf (3)
4. sınıf (4)

29
35
35
40
139
29
35
35
40
139
29
35
35
40
139
29
35
35
40

49,52
49,03
46,77
51,20
49,19
67,66
67,60
63,83
69,25
67,14
40,90
40,34
39,89
43,68
41,30
158,0
156,9
150,4
164,1

6,305
7,023
6,458
6,354
6,677
7,565
8,378
9,227
7,798
8,441
6,067
6,712
7,372
5,512
6,554
17,19
20,74
21,07
16,87

Toplam

139

157,6

19,52

G. A.
G. İ.
T.

G. A.
G. İ.
T.

G. A.
G. İ.
T.

G. A.
G. İ.
T.

KT

Sd

KO

370,352
5782,784
6153,137

3
135
138

123,451
42,835

576,980
9255,423
9832,403

332,416
5594,893
5927,309

13,451
2972,210
2985,662

3
135
138

3
135
138

3
194
197

F

p

3-4
2,882

,038

2,805

,042

3-4

2,674

,050

3-4

3,202

,025

3-4

192,327
68,559

110,805
41,444

4,484
15,321

Tablo 4’e bakıldığında Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri
düzeyleri ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (F=3,202;
p=,025 p<0,05). Ayrıca ölçeğin bilişsel (F=2,882; p=,038 p<0,05) ve duyuşsal (F=2,805;
p=,042 p<0,05) alt boyutları ile sınıf değişkeni arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Psikomotor alt boyutunda ise (F=2,674; p=,050 p=0,05) anlamlılık sınırında kaldığı tespit
edilmiştir. Ölçeğin LSD testi sonuçlarına göre bütün alt boyutlar ve ölçeğin toplamında 4.
sınıf öğrencileri ile 3. sınıf öğrencileri arasında 4. sınıfların lehine anlamlı bir farklılığın
olduğu görülmektedir.
Katılımcıların etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin akademik ortalamalarıyla
ilişkisini anlamak için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Buna göre yapılan
analiz sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri ölçeği ve alt boyutlarının sınıf değişkeni
ile arasındaki ilişkiyi gösteren ANOVA sonuçları
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Ss

2 ile 2.5 ort.
2.5 ile 3 ort.
3 ile 3.5 ort.
3.5 ile 4 ort.

16
36
62
25

45,50
50,11
49,39
49,72

6,861
6,242
6,995
5,920

Toplam

139

49,19

6,677

Duyuşsal

2 ile 2.5 ort.

16

62,50

6,164

2.5 ile 3 ort.
3 ile 3.5 ort.
3.5 ile 4 ort.
Toplam
2 ile 2.5 ort.
2.5 ile 3 ort.
3 ile 3.5 ort.
3.5 ile 4 ort.
Toplam
2 ile 2.5 ort.
2.5 ile 3 ort.
3 ile 3.5 ort.
3.5 ile 4 ort.

36
62
25
139
16
36
62
25
139
16
36
62
25

68,25
67,15
68,48
67,14
39,13
42,72
40,50
42,64
41,30
147,1
161,0
157,0
160,8

9,929
8,589
6,049
8,441
6,228
5,984
7,343
4,872
6,554
14,67
20,94
20,97
14,02

Toplam

139

157,6

19,52

Ölçek Toplamı

G. A.
G. İ.
T.

KT

Sd

KO

257,831
5895,305
6153,137

3
135
138

85,944
43,669

G. A.

433,719

3

144,573

G. İ.
T.

9398,684
9832,403

135
138

69,620

G. A.
G. İ.
T.

233,077
5694,232
5927,309

3
135
138

77,692
42,179

G. A.
G. İ.
T.

2474,751
50137,79
52612,54

3
135
138

F

p

1,968

,122

2,077

,106

1,842

,143

2,221

,089

824,917
371,391

Tablo 5’e göre Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri ile
öğrencilerin akademik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir
(F=2,221; p=,089 p>0,05). Aynı zamanda ölçeğin bilişsel (F=1,968; p=,122 p>0,05), duyuşsal
(F=2,077; p=,106 p>0,05) ve psikomotor (F=1,842; p=,143 p>0,05) alt boyutları ile akademik
ortalama arasında anlamlı farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle
katılımcıların etkili iletişim öz yeterliklerinin akademik başarı ortalamasından etkilenmediği
söylenilebilir.
Katılımcıların etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeylerinin kitap okuma sıklığıyla ilişkisini
anlamak için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Buna göre yapılan analiz
sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Varyans
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N

Bilişsel

Akademik
Ortalama

Psikomotor

Tablo 5. Etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri ölçeği ve alt boyutlarının akademik
ortalama ile arasındaki ilişkiyi gösteren ANOVA sonuçları
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Ölçek Toplamı

Psikomotor

Duyuşsal

Bilişsel

Kitap Okuma
Sıklığı

N

X

Ss

Haftada Bir
Ayda Bir
Yılda Bir
Okumuyorum
Toplam
Haftada Bir
Ayda Bir Kitap
Yılda Bir Kitap
Okumuyorum
Toplam
Haftada Bir
Ayda Bir
Yılda Bir
Okumuyorum
Toplam
Haftada Bir
Ayda Bir
Yılda Bir
Okumuyorum

5
14
80
40
139
5
14
80
40
139
5
14
80
40
139
5
14
80
40

50,60
46,86
48,81
50,58
49,19
69,40
64,36
67,14
67,83
67,14
46,00
39,79
41,24
41,38
41,30
166,0
151,0
157,1
159,7

11,10
8,393
5,801
7,001
6,677
11,80
7,958
7,920
9,259
8,441
6,928
9,799
5,930
6,335
6,554
28,19
24,40
17,51
20,44

Toplam

139

157,6

19,52

Varyans
Kaynağı

Tablo 6. Etkili iletişim öz yeterlilik beceri düzeyleri ölçeği ve alt boyutlarının akademik
ortalama ile arasındaki ilişkiyi gösteren ANOVA sonuçları
KT

G. A. 174,260
G. İ. 5978,877
T.
6153,137

G. A. 152,726
G. İ. 9679,677
T.
9832,403

G. A. 143,090
G. İ. 5784,220
T.
5927,309

G. A. 1165,384
G. İ. 51447,16
T.
52612,54

Sd

KO

3
135
138

58,087
44,288

3
135
138

3
135
138

3
135
138

F

p

1,312

,273

,710

,548

1,113

,346

1,019

,386

50,909
71,701

47,697
42,846

388,461
381,090

Tablo 6’ya bakıldığında, Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlilik beceri
düzeyleri ile kitap okuma sıklıkları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir
(F=1,019; p=,386 p>0,05). Ayrıca ölçeğin bilişsel (F=1,312; p=,273 p>0,05), duyuşsal
(F=,710; p=,548 p>0,05) ve psikomotor (F=1,113; p=,346 p>0,05) alt boyutları ile kitap
okuma sıklığı arasında anlamlı farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle
katılımcıların etkili iletişim öz yeterliklerinin kitap okuma sıklığından etkilenmediği ifade
edilebilir.
SONUÇ
Türkçe öğretmen adaylarının etkili iletişim öz yeterlik beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmada çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre
katılımcıların etkili iletişim öz yeterlik beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların etkili iletişim öz yeterliklerinin cinsiyet, akademik ortalama
ve kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre farklılaşmadığı; sınıf değişkenine göre farklılaştığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Özet
İşletmelerin yaşamını devam ettirebilmeleri ortalamanın üzerinde gelir elde edebilmeleri ve
sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin en önemli unsuru nitelikli insan
kaynağına sahip olmalarıdır.Kurum performansının iyileştirilmesi için önemli olan stratejik
insan kaynakları, kurum için gereken politikaların hayata geçirilmesini kapsar.İşletmelerin
başarısında,çevre,siyasi,otorite,müşteriler,toplum,rakipler,pazarın durumu gibi çevresel
faktörlerin yanısıra,sahip olunan işgücü,piyasadaki işgücünün nitelik ve nicelik anlamında
arzı,işletmenin sahip olduğu teknoloji ve diğer üstünlükler,zayıfllıklarda olumlu ya da
olumsuz bir biçimde etkili olurlar.Tam da bu anlamda,staratejik
yönetim devreye
girmektedir.Uzun dönemli planlama,ulaşılmak istenen nihai sonucun belirlenmesi,ortalamanın
üzerinde gelir elde etme ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü anlamına da gelen,stratejik
yönetimin oluşturulması ve uygulanması için insan kaynakları yönetiminin en önemli ilkesi
olan liyakat ilkesine gerekli önem verilmelidir.Özellikle insan kaynakları “insan kaynakları
yönetimi ve planlamanın önemli alan olduğu”liyakat üzerinde en etkili boyut olarak ortaya
çıktığı,insan kaynakları seçiminde, işe yerleştirilmesinde, yükseltilmesinde, performans
değerlendirilmesi ve ölçümünde bilgi, tecrübe, etik ve erdem gibi değerler dikkate
alınmalıdır.Bu doğrultuda çalışanların insan kaynakları ve liyakat üzerine tutumları üzerine
etkilerinin de araştırılması,gerek sektördeki yöneticilere çalışma ortamının kalitesinin
artırılmasında,gerekse ilgili literatürün zenginleştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışma,özel bir hastanede stratejik insan kaynakları yönetimi çerçevesinde,çalışanların
seçiminde liyakat ilkesine bağlı kalınıp kalınmadığı konusunda çalışan görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği
kullanılmıştır.Araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren bir özel hastanede çalışan 96 personel
üzerinde gerçekleştirilmiş ve insan kaynağının seçiminde liyakat ilkesinin uygulanıp
uygulanmadığı konusunda çalışan görüşleri belirlenmiştir.Sonuç olarak,korelasyon analizi
sonuçlarına göre insan kaynakları,liyakat arasında korelasyon katsayılarının tamamı anlamlı
bulunmuştur.Değişkenler arasında Pearson korelasyon katsayısı incelendiğinde insan
kaynakları yönetimi ve liyakat arasında pozitif ve yüksek kuvvette bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.Bulduğumuz sonuç hastane insan kaynakları yönetimi algısının artmasıyla birlikte
çalışanların liyakat düzeyinin artacağını gösteriyor.
Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, Liyakat, Sağlık Personelleri, Kayırmacılık,
Verimlilik
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STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND MERIT PRINCIPLE:
AN EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN ANKARA
Abstract
The most important factor for businesses to survive, earn above-average income and provide a
sustainable competitive advantage is to have qualified human resources. Strategic human
resources, which are important for improving the performance of the institution, include the
implementation of the policies required for the institution. The supply of labor in the market
in terms of quality and quantity, technology and other advantages of the enterprise have a
positive or negative effect on its weaknesses. This is where strategic management comes into
play. Long-term planning, determination of the final result to be achieved, determination of
above-average income The principle of merit, which is the most important principle of human
resources management, should also be given due importance for the formation and
implementation of strategic management. In particular, values such as knowledge, experience,
ethics and virtue should be taken into account in the selection of human resources,
recruitment, promotion, performance evaluation and measurement, where human resources
emerge as the most influential dimension on merit. Human resources management and
planning are important areas. "Investigating the effects on human resources and attitudes
towards merit will contribute to both increasing the quality of the working environment for
managers in the sector and enriching the relevant literature.
The research was carried out in order to determine the opinions of employees on whether the
principle of merit is followed in the selection of employees within the framework of strategic
human resources management in a private hospital. Questionnaire technique was used as data
collection method in the research.The research was carried out on 96 personnel working in a
private hospital operating in Ankara. Employee opinions were determined on whether the
principle of merit was applied in the selection process. As a result, according to the results of
the correlation analysis, all the correlation coefficients between human resources and merit
were found to be significant. When the Pearson correlation coefficient between the variables
was examined, it was determined that there was a positive and high level relationship between
human resources management and merit.Our result shows that the level of merit of the
employees will increase with the increase in the perception of hospital human resources
management.
Keywords: Human Resources Management,Merit,Medical Staff,Nepotism,Efficiency
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COVID-19 PANDEMİSİNİN YAŞLILARA ETKİSİ
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Hemşire, Konya Şehir Hastanesi, Acil Servis
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Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-3923-2197
ÖZET
Amaç: COVID-19 salgın sürecinde hastane yatışı yapılan ilk grupta yaşlı bireyler yer
almaktadır. Bu derleme COVID-19 salgın sürecinin yaşlı bireyleri nasıl etkilediğini güncel
veriler doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Giriş: İnsanlığın ortaya çıktığı günden buyana savaş, göç ve salgın hastalıklar sürekli
olagelmiştir. Bu felaketlerden bir tanesi de günümüzde yaşanmakta olan COVID-19
salgınıdır. Bu salgında tüm toplum risk altında olsa da salgın sürecinin birinci ve ikinci
evresinde hastalıktan en çok yaşlı ve erkek bireyler etkilenmiştir. Genellikle ağır seyreden
vakaların ve ölümle sonuçlanan olguların yaş ortalamasının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu sebeple salgının başlangıcından bu yana gelinen süreçte devletler yaşlı
gruba yönelik önlemler, kısıtlamalar ve yeni hizmetler geliştirmeye yönelik çalışmalar
yürütmüştür. Vücudun farklı noktalarında tutulum yapabilen COVID-19 virüsü solunum
sistemi, kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi gibi birçok farklı odağa etki edebilmektedir.
Bunlara ek olarak ayrıca COVID-19 yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sınırlandırmasına
neden olmuştur. Yaşlılar bu hastalıktan sadece fiziki olarak değil ruhsal olarak da
etkilenmişlerdir. Bu süreçte özellikle yaşlılarda kaygı, depresyon ve stres gibi psikolojik
sorunlar görülmüştür. Yaşlı bireylerin COVID-19’dan korunmalarında önlemlere uymaları,
psikolojik sağlıklarını korumaları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri ve aşı
olmalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Sonuç: Yaşlıların COVID-19 salgınını daha hasarsız atlatabilmeleri için; sağlıklı beslenme
alışkanları geliştirmeleri, bağışıklama ile ilgili bilgi sahibi olması ve ruh sağlığının
korunmasına yönelik girişimlere katılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
pandemi nedeniyle oluşan günlük yaşam aktivitesi kısıtlılıklarından kurtulmak için yaşlılara
egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda rehberlik hizmeti desteği verilmeli, ortama
uygun aktivite seviyeleri belirlenip günlük uygulamalar yapılmalı ve profesyonel destek
sağlanmalıdır. Bu sayede kırılganlığı olan yaşlı hastalar işlevselliğini tekrar kazanarak
COVID-19 enfeksiyonuna karşı oluşabilecek riskleri en aza indirgeyecektir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, yaşlı, bağışıklık, günlük yaşam aktiviteleri, beslenme
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ELDERLY
ABSTRACT
Purpose: The first group to be hospitalization in the COVID-19 epidemic process includes
elderly individuals. This collection was made to assess how the COVID-19 epidemic process
affects elderly individuals in accordance with current data.
Background: From the day humanity emerged, war, immigration, and epidemics have been
constantly on the move. One of these disasters is the COVID-19 epidemic that's happening
today.
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Although the entire society is at risk in this epidemic, elderly and male individuals were most
affected by the disease in the first and second stages of the epidemic process. It is generally
observed that the average age of severe cases and cases resulting in death is higher. For this
reason, since the beginning of the epidemic, states have carried out studies to develop
measures, restrictions and new services for the elderly group. The COVID-19 virus, which
can affect different parts of the body, can affect many different foci such as the respiratory
system, cardiovascular system and digestive system. In addition, COVID-19 has also caused
the elderly to limit their daily activities. The elderly are affected by this disease not only
physically, but also spiritually. In this process, psychological problems have been seen,
especially in the elderly, such as anxiety, depression and stress. It is emphasized that it is
important for elderly individuals to comply with the precautions, protect their psychological
health, develop healthy eating habits and be vaccinated in order to protect themselves from
COVID-19.
Results: It is thought that it is important for the elderly to develop healthy eating habits, have
knowledge about immunization, and participate in initiatives to protect their mental health in
order to survive the COVID-19 pandemic more harmlessly. In addition, in order to get rid of
the daily life activity restrictions caused by the pandemic, elderly people should be provided
with guidance on exercise and lifestyle changes, appropriate activity levels should be
determined and daily practices should be performed and professional support should be
provided. In this way, elderly patients with frailty will regain their functionality and minimize
the risks that may occur against COVID-19 infection.
Keywords: COVID-19, elderly, immunity, activities of daily living, nutrition
GİRİŞ
İnsanlığın ortaya çıktığı günden buyana savaş, göç ve salgın hastalıklar sürekli olagelmiştir.
Bu felaketlerden bir tanesi de günümüzde yaşanmakta olan COVID-19 salgınıdır. COVID-19
salgını küresel sağlığa yönelik en son tehdit ise Ağır Akut Solunum Sendromu ile yapısal
ilişkili olan yedinci insan koronavirüsüdür (Zhou ve ark 2020). SARSCoV- 2 olarak
adlandırılan bu virüs ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmış, çok kısa bir sürede
milyonlarca kişiyi etkilemiştir (Andersen ve ark 2020). SARSCoV- 2 virüsünün en son ortak
atasının, salgın öncesi dönemde Kasım 2019’un sonu ile Aralık 2019’un başlangıcını arasında
olduğunu gösteriyor ve Çin’de bildirilen vakalarla bu tarihlerle uyumluluk sağlıyor (Huang ve
ark 2020). Hızla artış göstermeye devam eden COVID-19 epidemiyoloji eğrisi kabaca üç
aşamaya ayırılabilir. Birinci aşama yerel salgın aşamasıdır. İkinci aşama, virüsün hastane
ortamında hızlı yayılışıdır. Üçüncü aşama, küme vakalarının hızla artış gösterdiği 26 Ocak
2020 itibari ile başlamıştır. 30 Ocak tarihinde vaka sayılarının 240 kat artış göstermesi ve
9826 onaylanmış vakaya ulaşması ile DSÖ bu salgını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu
(PHEIC) olarak ilan etmiştir (JIANG ve ark 2020).
COVID-19 şikayeti ile başvuruda bulunan kişilerin en sık bildirdiği semptomlar ateş(%83),
öksürük (% 82) ve nefes darlığıdır (% 31) (Wang ve ark 2020). Bununla birlikte klinik
fenotip, hastaların %25.2’sinin altta yatan en az bir başka tıbbi rahatsızlığa sahip olma
durumuyla karıştırılmaktadır (Chan ve ark 2020). COVID-19’un genel klinik seyri de bu
salgının farklı evrelerinden etkilenmiştir. Salgın sürecinin birinci ve ikinci evresinde hasta
portföyü daha yaşlı, erkek bireylerden olmuştur(Chen ve ark 2020). Tüm yaş grupları
COVID-19’dan etkilenmiş olsa da, ortalama yaş 47-59 civarındadır. Genellikle ağır seyreden
vakalar ve ölümle sonuçlanan olgularda yaş daha yüksektir (Wang ve ark 2020, Zhang ve ark
2020).

115

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs tipinin, ölümle sonuçlanan vakalar
doğurması, kafa karıştırıcı ve hızla gelişen bir durum yaratmıştır (Rubin ve Wessely 2020).
COVID-19 tanısı ile hastane yatışı bulunan bireylerin semptomatik özellikleri arasında, ileri
yaşa sahip olma, diyabet (DM), obezite, hipertansiyon (HT), kronik obstrüktif solunum
hastalığı (KOAH), kardiyovasküler hastalık (CVD), kronik böbrek hastalığı (KBH), kanser ve
immün yetmezlik durumları gibi birçok komorbiditenin varlığı saptanmıştır (Jain ve Yuan
2020). Bu komorbidite durumları bulunan bireyler COVID-19 pozitifliği süreçlerini daha
şiddetli, ağır ve ölüm ile sonuçlanan vakalarla atlatmaktadır (Tian ve ark 2020).
Bütün yaş grupları bu virüsle ilk defa karşılaştıkları için herkes risk altında olsa da yaşlılarda
eşlik eden kronik rahatsızlıklar, zayıflamış immün sistem yanıtı nedeni ile hastalığı ağır
şekilde atlatma ve ölüm oranları daha yüksektir. Bu sebeple salgının başlangıcından gelinen
noktaya kadarki geçen süreçte devletler yaşlı gruba yönelik önlemler, kısıtlamalar ve yeni
hizmetler geliştirmişlerdir. En fazla ölümlerin yaşlı grubundaki insanlarda meydana geldiği
pandemi sürecinde tüm yükün bu grup üzerinde olduğu düşünülerek İngiltere hükümeti aşı
çalışmaları politikasında yaşlı insanlarda yüksek bağışıklık tepkisi ortaya çıkarması beklenen
aşılara odaklanmaktadır (Kontopantelis ve ark 2021).
COVID-19 NEDİR?
Koronavirüsler insanlarda hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa)
tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan koronavirüsler, zaman
içinde değişime uğrayarak insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insanlarda
görülmeye başlar. Virüslerin insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaş
yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olmaktadır (Arslan ve Karagül 2020).
Koronavirüslerin, insanlar arasında bulaşmaya başlamasıyla basit soğuk algınlığı
belirtilerinden Ortadoğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERSCoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV)
gibi farklı şiddetlerde klinik tablolar gösteren türleri ortaya çıkmıştır (de Wit ve ark 2016).
Günümüze kadar toplamda tanısı konulan SARS-CoV, MERS-CoV, OC43, NL63, HKU1,
229E altı insan koronavirüs tipi keşfedilmiştir. Bunlardan SARS-CoV, MERS-CoV sırasıyla
%9,6 ve %36 ölüm oranlarıyla ciddi pnömoniye neden olmuştur (Hui ve Zumla 2019). Diğer
dört insan koronavirüsü olan OC43, NL63, HKU1, 229E ise genellikle hafif semptomlar
gösteren hastalıklara neden olmuştur (Corman ve ark 2018).
Küresel sağlığa yönelik en son tehdit ise Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS-CoV) ile yapısal ilişkili olan yedinci insan koronavirüsü Ağır
Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü 2 (SARSCoV- 2)’dir (Zhou ve ark 2020). Yeni tip
koronavirüs ilk kez 29 Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan eyaletinde deniz ürünleri satılan bir
marketteki 4 kişinin pnömoni belirtileri ile hastaneye başvurmaları ardından gündeme
gelmiştir. İlk vakaların ardından dünya çapında genel bir viral yayılım görülmesi ile beraber
DSÖ, koronavirüs kaynaklı bu hastalığa 11 Şubat 2020’de COVID-19 adını verip, küresel bir
salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir (Coronavirus 2019).
COVID-19’UN KÖKENİ?
SARSCoV- 2’nin başlangıç noktasının laboratuvar ürünü olduğu düşünülse de genetik
çalışmalar bu hipotezi desteklememekle beraber SARSCoV- 2 virüsünün daha önce mevcut
olan koronavirüs omurgalarına benzerlik göstermeyen bir türe sahip olduğu bilinmektedir
(Andersen ve ark 2020). Yapılan genom analizi ve daha önceki bilinen koronavirüs genomları
karşılaştırıldığında, SARSCoV- 2’nin diğer koronavirüs türlerinden ayıran benzersiz
özellikleri olduğunu göstermektedir.
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Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü için optimal afinite ve S1/S2 başak
birleşimlerinde polibazik bir bölünme alanı bulunmaktadır. Bu alan enfektivite ve konak
aralığının belirlenmesinde etkilidir (Nao ve ark 2017, Andersen ve ark 2020). SARSCoV2 virüsü SARS benzeri koronavirüslere oldukça benzer yapıda olması nedeniyle yarasa
rezervuar konakçısı olabilir. RaTG13, SARSCoV- 2 ile %96 dolaylarında özdeş genoma
sahiptir. Sadece spike reseptör bağlama alanında bazı farklılıklar içermektedir. SARSCoV- 2
ve SARS benzeri koronavirüsler arasındaki ACE2 afinitesindeki farklılıkları bu durumu
açıklamaktadır. Spike proteininin RBD dizilimi, bunun doğal bir evrimsel süreç sonucunda
ortaya çıktığını düşündürmektedir (Andersen ve ark 2020).
SARSCoV- 2 virüsünün en son ortak atasının, salgın öncesi dönemde Kasım 2019’un sonu ile
Aralık 2019’un başlangıcını arasında olduğunu gösteriyor ve Çin’de bildirilen vakalarla bu
tarihlerle uyumluluk sağlıyor (Huang ve ark 2020). Zoonotik olarak gerçekleşen bir dizi
olayların ardından polibazik furin klevaj bölgesinin edinilmesinden önce fark edilmemiş bir
insan iletimi ile sürecin başladığı düşünülmektedir (Andersen ve ark 2020).
COVID-19 EPİDEMİYOLOJİSİ
29 Aralık 2019’da Çin’de görülen 4 vakanın ardından hızla artış gösteren vaka sayıları ile
birlikte Çin dışındaki beş kıtanın tamamında 20 Şubat 2020 tarihi itibari ile 8 ölümcül vaka da
dâhil olmak üzere 1200 doğrulanmış vaka görülmüştür. Hızla artış göstermeye devam eden
COVID-19 epidemiyoloji eğrisi kabaca üç aşamaya ayırılabilir.
Birinci aşama yerel salgın aşamasıdır. 29 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde yer
alan deniz mahsulleri pazaryerindeki 4 kişinin semptomlarla başvuru yapması sonucu ilk
aşama başlamıştır. Aralık 2019 tarihindeki ilk vakaların ardından 13 Ocak 2020 tarihine
kadarki geçen sürede Wuhan eyaleti dışında 41 yeni vakanın tanılanması sonucunda
epidemiyolojik analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları, insandan insana bulaşmanın yakın
temas sonucunda gerçekleştiğini göstermiştir (Bai ve ark 2020).
İkinci aşama, virüsün hastane ortamında hızlı yayılışıdır. Bu yayılım nozokomiyal enfeksiyon
ve aile geçişi yani yakın temas ile gerçekleşmiştir. Bu aşama salgın 13 Ocak itibari ile
Wuhan’dan diğer bölgelere doğru olmuştur (Kang ve ark 2020, Wang ve ark 2020). Çin
dışındaki ilk vaka, 13 Ocak 2020 tarihinde Tayland’a seyahat eden bir Wuhan sakinin neden
olduğu bildirilmiştir. 19 Ocak itibari ile Wuhan eyaleti dışında Pekin, Guangdong
eyaletlerinden de vakalar bildirilmiştir. Bu vaka bildirimleri koronavirüsün Çin içinde
yayıldığını toplam teyit edilen vaka sayısının 205’e yükseldiğini göstermektedir. 23 Ocak’a
kadar Çin’in 29 şehrinde artı 6 yabancı ülkede ilk aşamaya göre 20 kat artış göstererek 846
doğrulanmış vaka bildirimi olmuştur. Hızlı yayılım gösteren bu süreçte Çin Wuhan eyaleti
için tam kapanma kararı almıştır. Ne yazık ki Çin yeni yılından önce eve dönüş olarak bilinen
gelenek olması nedeni ile kitlesel halk hareketleri yaşanmış, tam kapanma sürecinde 5
milyondan fazla kişi çoktan Wuhan eyaletini terk etmiştir (Wang ve ark 2020).
Üçüncü aşama, küme vakalarının hızla artış gösterdiği 26 Ocak 2020 itibari ile başlamıştır. 30
Ocak tarihinde vaka sayılarının 240 kat artış göstermesi ve 9826 onaylanmış vakaya ulaşması
ile DSÖ bu salgını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak ilan etmiştir
(JIANG ve ark 2020). 11 Şubat’a kadar Çin’deki yaklaşık 1386 ilçede 44730 doğrulanmış
vaka bildirilmiştir (Team 2020). 12 Şubat’a kadar 25 farklı ülkede ilk verilerin 1471 katı
olmak üzere 60329 bulaş bildirmiştir. 3 Şubat tarihi salgının Çin için devrilme noktasıdır. Bu
andan itibaren Hubei eyaleti dışında günlük vaka bildirimleri azalma grafiği göstermektedir.
Bu kırılım sürecinde Wuhan eyaletindeki karantina uygulaması ve diğer halk sağlığı
önlemlerinin başarısı mı etkili oldu yoksa virüs başka bir nedenle mi azalım göstermeye
başladı net bir veri ortada bulunmamaktadır.
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Ayrıca, doğrulanmış olan 37269 vakanın %85,8’i Wuhan eyaletinde yaşamış, Wuhan’a
seyahat etmiş kişi ve bu kişilerle teması olan kişilerden oluşmaktadır (Guan ve ark 2020).
COVID-19’UN KLİNİK FENOTİPİ
SARSCoV- 2 enfeksiyonuna sahip olan hastalar hafif ile şiddetli arasında değişim gösteren
semptomlara sahip olabilir veya popülasyonun büyük bir kısmı asemptomatik şekilde taşıyıcı
olarak süreci atlatabilir. Bu farklı gelişim süreçleri konağın özelliklerine göre
şekillenmektedir. COVID-19 şikayeti ile başvuruda bulunan kişilerin en sık bildirdiği
semptomlar ateş(%83), öksürük (% 82) ve nefes darlığıdır (% 31) (Wang ve ark 2020).
Pnömoni şikâyeti gösteren hastalarda göğüs röntgenleri genellikle birden çok beneklenme ve
yer yer buzlu cam opasitesi vermektedir (Wang ve ark 2020, Zhu ve ark 2020). Çok sık
olmayan şikâyetler arasında da kusma, ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomlar
tanımlanmıştır (Chen ve ark 2020, Wang ve ark 2020).
Bununla birlikte klinik fenotip, hastaların %25.2’sinin altta yatan en az bir başka tıbbi
rahatsızlığa sahip olma durumuyla karıştırılmaktadır (Chan ve ark 2020). COVID-19’un genel
klinik seyri de bu salgının farklı evrelerinden etkilenmiştir. Salgın sürecinin birinci ve ikinci
evresinde hasta portföyü daha yaşlı, erkek bireylerden olmuştur. Bu seçilimde deniz ürünleri
pazarına gitme olasılığı olan bireylerin erkek ve yaşlı sınıftan olması etkilidir (Bai ve ark
2020, Huang ve ark 2020). Ek olarak, ilk ve ikinci evresinde ölüm oranları %4,3 – %15
seviyelerindeyken sonraki evrelerde bu oran %1,36 olarak belirlenmiştir (Chen ve ark 2020).
Bu yüksek ölüm oranı hipertansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi altta yatan kronik
rahatsızlığı bulunan bir hasta portföyünün varlığından veya salgının ilk evresindeki virüsün
daha patojenik bir yapıda olmasından kaynaklı olabilir (Chen ve ark 2020, Huang ve ark
2020). Çin’de 11 Şubat itibari ile onaylanmış olan 44672 vakanın %77,8’i 30 ile 69 yaş
aralığında ve %51,4’ü erkek bireylerden oluşmaktadır. Bu verilerde altta yatan kronik
hastalıkların, COVID-19 bulaş sonrasındaki hastalığın seyir sürecinde önemli derecede etkiye
sahip olduğunu göstermektedir (Team 2020).
COVID-19 hastaları genellikle lenfosit ve eozinofil sayılarında azalma, düşük hemoglobin
değerleri ve WBC, nötrofil, serum CRP, LDH, AST ve ALT düzeylerinde artışla semptom
göstermektedir (Lippi ve ark 2020). Koronavirüs enfeksiyonun ana hedefi akciğer olsa da,
ACE2 reseptörlerinin organlardaki geniş dağılımı kardiyovasküler, gastrointestinal, böbrek,
karaciğer, merkezi sinir sistemi gibi farklı bölgelerde de hasara yol açabilmektedir (Renu ve
ark 2020).
Kardiyovasküler sistemde miyokard hasarı, miyokardit, akut miyokard enfarktüsü, kalp
yetmezliği, aritmiler ve venöz tromboembolik olaylar görülebileceğinden kardiyak troponin
takibi yapılması yararlı olacaktır(Long ve ark 2020). Akut Respiratuar Distres Sendromu
tanısı ile başvuru yapan hastalarda hızlı kötüleşen prognoz sonucu ‘’Sitokin Fırtınası‘’ denen
duruma bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden ölümler görülebilir (Wang ve ark 2020). Ek
olarak, yüksek ferritin ve IL-6 seviyeleri, ölümün habercisidir ve bu değerler yüksek olasılıkla
virüsün neden olduğu hiperinflamasyondan kaynaklanmaktadır. Bu veriler ışığında,
akciğerlerde meydana gelen iltihaplanmayı azaltmak için COVID-19 pnömonisi ve yüksek
serum IL-6 değerleri olan hastalarda tocilizumab (IL-6 reseptör blokajı) uygulanır (Ruan ve
ark 2020).
D-dimer seviyelerinin yükselmesi, COVID-19 hastalık düzeyinin şiddeti ile
ilişkilendirilmiştir. Şiddetli COVID-19 tanılı denekler, olmayan deneklere göre önemli
farklarla daha yüksek D-dimer değerlerine sahiptir. D-dimer seviye yüksekliği, şiddetli
COVID-19 tanılı hastalarda antikoagülan tedavi gerektirebilecek yaygın koagülopati riskini
yansıtmaktadır (Lippi ve ark 2020).
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Heparin içerikli tedavi klinik çalışmalarla onaylanmıştır. Ayrıca heparinin antiviral aktiviteye
sahip olduğu da bilinmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu da dâhil olmak üzere viral
enfeksiyonları önleme yeteneği mevcuttur. Heparin, memeli hücresel yüzeylerde bulunan ve
koronavirüs hücrelerinin hücre içine enjekte olma sürecinde kullandığı heparan sülfatinkine
benzer bir yapısı vardır. Heparin varlığında, S proteinin heparan sülfat ile etkileşimini bloke
edebilecek bir ortam oluşmaktadır buda koronavirüs hücresinin hücre girişini engellemektedir
(Vicenzi ve ark 2004).
COVID-19’UN GENEL ÖZELLİKLERİ
Kuluçka Süresi
Kuluçka dönemi, enfeksiyondan hastalığın başlangıcına kadar geçen süredir. Çin’de
laboratuvar onaylı semptomatik COVID-19 hastası kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada,
ortalama kuluçka süresi 4 gün olarak saptanmıştır (Guan ve ark 2020). 181 COVID-19 vaka
tanılı hasta üzerinde uygulanan başka bir çalışmada da ortalama 5 günlük bir kuluçka dönemi
bildirilmiştir. Ayrıca spesifik vakalarda dahil olmak üzere enfekte olan bireylerin %97.5’inde
12 gün içinde hastalığın gelişeceği bildirilmiştir (Lauer ve ark 2020). ABD Hastalık Kontrol
ve Koruma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada da semptomların genel olarak
maruziyetten sonraki 2-14 gün içerisinde gelişeceğini bildirmiştir. Bu nedenle karantina süreci
ve hareket kısıtlaması için uluslararası karara göre 14 günlük bir karantina dönemi
belirlenmiştir (CDC 2020). COVID-19 virüsünün geçen süreçte uğramış olduğu
varyasyonlara göre de bulaşıcılık, inkübasyon ve diğer karakteristik özelliklerinde değişim
olduğundan karantina sürecinde de değişiklikler yaşanmaktadır (Eyre ve ark 2022).
İletim Yolları
COVID-19 tanısı alan ilk vakalar, Çin’in Wuhan eyaletinde yer alan yerel bir Çin deniz
ürünleri pazarında doğrudan temas ile zoonotik maruziyete bağlı olarak bulaşmıştır (Jalava ve
health 2020). Zoonotik bir bulaş olduğu düşüncesinde virüs genom dizilimi analizine göre
elde edilen bulgularda SARSCoV-2 ve yarasa koronavirüsü yapılarının aynı atadan
olabileceği sonucunu göre düşünülmüştür (Guo ve ark 2020). Daha sonra görülen vakalarda,
sağlık çalışanları, hayvan teması olmayan kişiler olması sonucunda insandan insana temasın
varlığını göstermiştir (Jalava ve health 2020). Şu anda virüsün esas olarak damlacıklar,
doğrudan temas ve aerosoller yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Damlacık bulaşı, enfekte
bireyin öksürmesi veya hapşırması ile oluşan damlacıkların, belirli yakınlıkta bulunan
kişilerce solunması ile meydana gelmektedir. Ayrıca virüs bulaşmış bir yüzeye veya nesneye
temas ardından ağıza, buruna veya göze temas edilmesi sonucunda enfekte olunabilmektedir
(Adhikari ve ark 2020). Virüsün aerosollerde en az 3 saat canlı kalabildiği ve kapalı ortamda
akciğerlere solunması halinde bulaş olabileceği deneysel olarak kanıtlanmıştır (Van
Doremalen ve ark 2020). Bu nedenle endotrakeal entübasyon, bronkoskopi, ventilasyon,
trakeostomi, CPR vb. prosedürlerde hava yolu ile bulaş mümkündür (WHO 2020).
Bulaş Dönemi
COVID-19 pozitif olan bir bireyin ne kadar süre bulaşıcı kaldığı belirsizdir. Pozitif olma
genellikle solunum örneklerinden viral RNA’nın saptanmasıyla dolaylı olarak öğrenilir. Viral
RNA, bulaşıcı virüsün varlığını mutlaka doğrulamaz (Zou ve ark 2020). Viral bulaş süresi,
hastalığın şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Hafif semptomlar ile atlatan hastaların
%90’ında, başlangıçtan sonraki 10.günde nazofaringeal sürüntülerde viral RNA testinin
negatif olduğu ancak ağır olarak atlatanlarda hala pozitif kaldığı bulunmuştur (Chan ve ark
2020).
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COVID-19 Demografik Yapısı ve Klinik Özellikleri
Tüm yaş grupları COVID-19’dan etkilenmiş olsa da ortalama yaş 47-59 civarındadır.
Genellikle ağır seyreden vakalar ve ölümle sonuçlanan olgularda yaş daha yüksektir. Virüsün
bulaşması için belirli bir cinsiyet yanlılığı yoktur ancak erkek bireyler pozitif olmaya daha
yatkındır. Çocuklar ve bebeklerde pozitif vaka sayısı yetişkin ve yaşlılara nazaran çok daha
azdır (Wang ve ark 2020, Zhang ve ark 2020). 72.314 kişinin katıldığı Çin verisine göre
enfekte olan bireylerin sadece %2’si 20 yaşından küçüktür (Wu ve McGoogan 2020).
COVID-19’un klinik seyri çok heterojen yapıda olabilmektedir. Çoğu yetişkin ve çocuk hafif
grip benzeri semptomlar ile süreci atlatırken, bazı hastalar hızlı akut solunum sıkıntısı
sendromu (ARDS), solunum yetmezliği, aritmiler, şok, çoklu organ yetmezliği ve ölüm ile
sonuçlanan vakalara dönüşebilir (Wang ve ark 2020). Semptomlar arasında en sık bildirilenler
ateş, öksürük, yorgunluk, balgam çıkarma ve nefes darlığı şikâyetleridir. Baş ağrısı, ÜSYE,
gastrointestinal semptomlar daha az sıklıkla görülür (Guan ve ark 2020, Wang ve ark 2020).
İtalya’daki COVID-19 pozitif tanılı hastalarda koku ve tat bozuklukları da sıklıkla
görülmüştür (Giacomelli ve ark 2020).
Süreci şiddetli atlatanlarda, nötrofil sayısı, inflamatuar belirteçler, D-dimer, kan üre ve kreatin
seviyeleri daha yüksektir. Lenfosit sayılarında da belirgin bir azalma görülmektedir (Guan ve
ark 2020). Bilgisayarlı tomografisi (BT)’de en yaygın olarak buzlu cam opasifikasyonları
görülmektedir. Ayrıca, bilateral olma, periferik dağılıma sahip olma ve alt lobları tutma
olasılıkları daha yüksektir (Shi ve ark 2020).
Teşhis
COVID-19 tanısı mikrobiyolojik analiz yapılmadan konulamaz. Kriterlere uygun olan kişiler,
diğer solunum yolu patojenleri için uygulanan testlere ek olarak SARSCoV- 2 testinden
geçirilmektedir (WHO 2020). Birçok farklı laboratuvar testi olmasına rağmen, gerçek zamanlı
floresan (RT-PCR), balgam, boğaz sürüntüleri ve sekresyonlarda SARSCoV- 2’nin pozitif
nükleik asidini saptayarak teşhis konulmaktadır (Li ve ark 2020).
YAŞLANMA VE COVID-19
COVID-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu hafiftir. Çoğu kişide SARSCoV- 2 enfeksiyonu
ile temastan sonra hiçbir klinik belirti olmayabilir (Wiersinga ve ark 2020, Gao ve ark 2021).
Asemptomatik olarak süreci geçiren bireyler bir virüs yayılım kaynağı olarak hizmet
etmektedir (Rothe ve ark 2020). New York eyaletinde 31 Mart 2020 tarihine kadar toplanan
veri raporunda, 141.495 kişi içerisinden 47.326 kişi pozitif test sonucuna sahipken büyük bir
çoğunluğu asemptomatik şekilde süreci atlattığı görülmüştür (Rosenberg ve ark 2020).
Asemptomatik şekilde geçirilen enfeksiyon kapsamını değerlendirmek için daha fazla
sürveyans verisine ihtiyaç vardır. COVID-19 kadar heterojen bir bulaşıcı hastalıkta,
konakçının durumu hastalık şiddeti ve ilerlemesinin belirlenmesinde anahtar konumdadır
(Wiersinga ve ark 2020). Şiddetli geçirilen COVID-19 hastalığında başlıca risk faktörleri
arasında yaş, erkek cinsiyete sahip olmak, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, tip 2 DM
ve diğer kronik rahatsızlıklar yer almaktadır (Wu ve ark 2020, Garibaldi ve ark 2021).
Viral yükü kontrol etme yeteneği, hastanın COVID-19 semptomlarını hafif veya şiddetli
prognozla geçireceğini belirleyen ana etmenlerden biridir (Liu ve ark 2020). Bağışıklık
sisteminin SARSCoV- 2’ye etkili bir şekilde savaş vermesi için dört ana görevi yerine
getirmesi gereklidir; Virüsü tanımak, uyarıda bulunmak, yok etmek ve kalıntıları
temizlemektir. Ancak bu mekanizmanın her bir adımı yaşlı bireylerde giderek işlevsiz ve
heterojen bir yapıya bürünmektedir. Buda yaşlıların immün sisteminin zayıflamasına yol
açmaktadır (Franceschi ve ark 2017, Fulop ve ark 2018).
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Dünya genelinden gelen verilere göre yaşın kendisi şiddetli COVID-19 hastalığı sürecine
sahip olma ve olumsuz sağlık sonuçları ile süreci geçirmede en önemli risk faktörü olduğunu
göstermiştir.
Çin’den alınan erken verilerde, COVID-19 vaka ölüm oranının yaşlanma ile birlikte arttığını,
40’lı yaş ve daha genç hastalarda %0.4 ve altında, 50’li yaşlarda %1.3, 60’lı yaşlarda %3.6
olduğu görülmüştür. 70’li yaşlarda %8’e, 80’li yaşlarda %14,8’e kadar bu oran çıkmaktadır
(Wu ve ark 2020, Zhu ve ark 2020). Çin’den sonra pandemiden etkilenen ilk ülke olan
İtalya’dan alınan COVID-19 verileri yaşlanmanın daha derin bir etkiye sahip olduğunu
gösteriyor. 40’yaş ve altındaki hastalarda %0.4, 50’lerinde %1, 60’larında %3.5, 70’lerinde
%12.8, 80’lerinde ve üzerinde %20.2’dir. İtalya’da yaşla birlikte ölüm oranı Çin’den daha
yüksektir. Bunun temel nedeni Çin’den daha yüksek bir yaşlı yetişkin oranına sahip olmasıdır
(Onder ve ark 2020).
Fransa benzer şekilde ülke çapında gelen veriler ışığında ölüm oranları yanında hastaneye
yatışlarda ve yoğun bakım ünitesi kabullerinde yaşa bağlı olarak artış olduğunu bildirmiştir
(Salje ve ark 2020).
ABD’nin New York eyaletinde bir hastaneye kabul edilen 5700 COVID-19 hastasından
oluşan geniş bir vaka serisinden elde edilen verilerde COVID-19’a bağlı ölümlerin yaşa bağlı
olarak artışında çarpıcı şekilde benzer eğilim gösterdiği verisine ulaşılmıştır. ABD’de 40’lı
veya daha genç hastalarda %3.3, 50’li yaşlarda %4.8, 60’lı yaşlarda %6.4, 70’li yaşlarda
%12.6, 80’li yaşlarda ise %25.9 seviyelerine kadar çıkan ölüm oranları görülmüştür
(Richardson ve ark 2020).
CDC tarafından rapor edilen verilerde de yaşlı yetişkinler olarak sınıflandırılan 65 yaş üzeri
kişilerle herhangi bir genç yaş grubu arasında önemli ölçüde daha yüksek hastane yatış, yoğun
bakın ünitesine yatış ve COVID-19’a bağlı ölüm oranları bildirilmiştir (Covid ve ark 2020).
Yaşlılığın COVID-19 ile olan bağını anlatan çarpıcı kanıtlardan biride huzurevi sakinlerinin
bu salgından etkilenme düzeyleridir. ABD nüfusunun %0.5’inden daha az bir kitle olan
huzurevi sakinleri toplamda 1.5 milyondur. Bu nüfus içerisinden teyit edilen COVID-19 vaka
oranı %7 düzeylerindedir. Ayrıca, ABD COVID-19 kaynaklı ölümlerin %40’ını yaşlılar
oluşturmaktadır. Tüm bu veriler birlikte ele alındığında yaşlanmanın ciddi COVID-19
hastalığı ve hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine kabulde önemli bir risk faktörü olduğu
açıktır (McMichael ve ark 2020).
COVID-19 VE YAŞLILARIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs tipinin, ölümle sonuçlanan vakalar
doğurması, kafa karıştırıcı ve hızla gelişen bir durum yaratmıştır. Wuhan sakinlerinin ve
dünya insanlarının bu duruma karşı ilk tepkisi dünyanın sonu geliyor şeklinde yaklaşımı
olmuştur (Rubin ve Wessely 2020). Gıda kıtlığı yaşanacağı düşüncesi endişe yaratmıştır. Bu
durum, ön safta yer alan sağlık çalışanları ve bakıma destek duyan yaşlıları duygusal olarak
da savunmasız bırakmıştır (Xiang ve ark 2020).
Özel bakıma, desteğe ihtiyaç duyabilecek olan yaşlılar ve göçmenler daha fazla
etkilenmektedir (Liem ve ark 2020, Yang ve ark 2020). Bu süreçte hem psikolojik rahatsızlığı
bulunan yaşlıların hem de genel yaşlı kesimin daha fazla sıkıntı yaşayacağını
düşündürmektedir. Ayrıca, karantina sürecinde ve toplu taşıma kullanımının kaldırılmasında
en büyük darbeyi yine yaşlı bireyler almaktadır (Liu ve ark 2020). Salgın sırasında
toplumların düzenleri bozulduğu için, kaygı, depresyon ve stres dâhil olmak üzere psikolojik
sorunlar daha fazla yaşanmaya başlanmıştır (Duan ve Zhu 2020).
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Virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de bu süreçte COVID-19 tanısı konan bireylerin
yaşamış olduğu acil psikolojik sorunlarla daha iyi ve hızlı şekilde ilgilenebilmek adına
internet üzerinden psikolojik kriz müdahale modeli geliştirilmiştir. Hastalara, ailelerine ve
sağlık personellerine destekte bulunmak adına alanında uzman kişiler sisteme entegre edilerek
tüm müdahale sürecinde ve erken müdahale girişiminde hastanın destekçisi olmak
amaçlanmıştır (Zhang ve ark 2020).
Hastalık salgınının artış gösterdiği bu süreçte, ilk ölümlü vaka, artan medyadaki haberler, yeni
vaka ve ölümlerdeki artışlar, toplumda büyük bir kaygıya sebep olmaktadır. Bu süreçte
kırılgan olan kesim daha fazla etkilenmektedir. Özellikle toplu karantina kaygının artışında
önemli bir kriterdir. Tüm bu psikolojik kırılganlıklar, diğer sağlık önlemleri için de zincirleme
bir etki yaratacaktır (Rubin ve Wessely 2020).
COVID-19 pandemi süreci daha önce yaşanan salgın hastalıklarından çok farklı bir süreç
seyri göstererek genel toplum üzerinde muazzam bir psikolojik ve sosyal etki göstermiştir
(Bao ve ark 2020). Karantinada kalma sürecinin zorunluluğu öfke, kaygı, stres ve kafa
karışıklığına yol açmıştır (Brooks ve ark 2020).
Yakın tarihli bir sistematik çalışmadan elde edilen verilere göre genel popülasyonun %32’si
anksiyete prevelansı ve %34’ü depresyon prevelansı bildirmiştir (Salari 2020). Çin’de yapılan
bir çalışmaya göre katılımcıların %29’u COVID-19 salgını nedeni ile farklı kaygı türleri
yaşadıkları, %37.1’i ise farklı düzeylerde depresyonlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır (Ahmed
ve ark 2020). Çin’de yapılan bir başka çalışma sonucuna göre katılımcıların %53.5’u bu
beklenmedik halk sağlığı acil durumundan psikolojik olarak etkilenmiştir. Katılımcıların
%44.6’sının sağlıklarıyla ilgili bilinmeyen durumdan endişelendiği, %33.2’sinin de salgından
kaynaklı acı çektiği verisi elde edilmiştir (Liu ve ark 2020). İspanya’da farklı iki tarihlerde
gerçekleştirilen bir çalışmada ilk aşamada anksiyete, depresyon ve stres oranları sırası ile
%32.45, %44.11, %37.01 şeklinde bulunurken; ikinci aşamada bu oranlar %37.22, %46.42 ve
%49.66 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, katılımcıların bir ay sonrasında daha büyük kaygı
ve stres düzeyi yaşadıklarını göstermiştir (Planchuelo-Gómez ve ark 2020). İtalya’da yapılan
başka bir çalışmaya göre katılımcıların %67.3’ü orta düzeyde, %17’si yüksek düzeyde
depresyon sahibidir. Anksiyete ile ilgili olarak, %81.3’ü orta düzeyde %7.2’si yüksek
düzeyde anksiyeteye sahiptir. Stres olarak, %72.2’si orta düzeyde %14.6’sı yüksek düzeyde
strese sahip olduğu bulgulanmıştır (Mazza ve ark 2020). Yine benzer şekilde Çin’de
gerçekleştirilen bir çalışmada da 52730 katılımcının yaklaşık %35’inin psikolojik sıkıntı
çektiği bildirilmiştir (Qiu ve ark 2020).
COVID-19 VE YAŞLILARIN BESLENMESİNE ETKİSİ
Yetersiz beslenme ileri yaşa sahip olan bireylerin oldukça sık olarak yaşadığı durumlar
arasındadır ve sağlıkla ilgili ciddi olumsuz sonuçlar doğuran büyük bir etkiye sahiptir
(Margetts ve ark 2003, Volkert ve ark 2019). COVID-19 salgın sürecinde şiddetli şekilde
hastalığı seyredenlerde yetersiz beslenme riski mevcuttur. Ayrıca yaşlı bireyler içinde bu
durum olası olduğundan multimorbid bir yapıda yaşlılar bu durumdan etkilenmektedir
(Barazzoni ve ark 2020). Normal zamanlarda rutin bir şekilde yaşlıların beslenme durumu
zaten yetersiz bir şekilde ele alınmaktadır. COVID-19 gibi acil bir salgın durumunda yaşanan
sağlık sistemindeki sıkıntılarda eşlik ettiğinde dramatik bir şekilde malnütrisyon konusu daha
da göz ardı edilmiştir. Ancak malnütrisyon hastalık prognozunda önemli bir yere sahiptir. Tün
bunlara ek olarak yaşlı bireylerde sarkopeni durumu da sıklıkla görülmektedir. Sarkopeninin
yaşlılık haricinde malnütrisyon ile de bir ilişkisi vardır (Cruz-Jentoft ve Landi 2014,
Cederholm ve ark 2019).
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Sarkopeni, son zamanlarda sadece alt ekstremite ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda nefes alma
ve yutma kaslarını da etkilediği konusunda bilgilerle öne çıkmıştır (Azzolino ve ark 2019).
COVID-19 hastalarında zaten akut olarak tehlikeye giren solunum sistemi fonksiyonları,
yetersiz beslenme ve sarkopeni etkisi ile daha da hızlı olumsuz yönde etkilenebilir. Yaşlanma
ile yetersiz beslenme durumunun ortaya çıkışı yaygınlaşmaktadır. Böylelikle tüm süreç
zincirleme şekilde birbirini olumsuz etkilemektedir (Volkert ve ark 2019, Barazzoni ve ark
2020).
Yapılan bazı çalışma sonuçlarına göre SARSCoV- 2 virüsü mukozal epitele saldırmakta ve
gastrointestinal semptomlara neden olarak yaşlı hastaların beslenme durumlarını olumsuz
etkilemektedir. COVID-19 kaynaklı ölümlerde tanımlanan birçok alt risk faktöründe de
beslenme durumu nedensel bir ilişki içerisindedir (Richardson ve Lovegrove 2021). Ek
olarak, yetersiz beslenme, düşük yaşam kalitesi, kas-iskelet sistemi değişiklikleri,
gastrointestinal ve kardiyorespiratuar değişimlerin yaşlanma ile birlikte ortaya çıkması da
sürece eşlik ederek yaşlıların COVID-19 salgınından daha fazla etkilenmesine yol açmaktadır
(Lidoriki ve ark 2020).
Enfeksiyon ile mücadele sürecinde optimal bağışıklık tepkisi elde etmek için yeterli bir
beslenme ve diyet büyük bir öneme sahiptir. Optimal antikor üretimi için yeterli protein alımı
şarttır. Oluşan enfeksiyonun akut inflamatuar yanıtı, vücut kaslarının oluşturduğu proteini
tüketir. Yaşlı hastaların beslenme düzeni hem normal sağlıkları hem de COVID-19 salgınına
karşı dirençleri için büyük öneme sahiptir (Richardson ve Lovegrove 2021, Shakoor ve ark
2021).
12 ülkeyi içeren bir çalışmada, yaşlı bireylerin genel malnütrisyon insidansının yaklaşık %23
olduğunu, rehabilitasyon kurumlarında %50,5, hastanede yatanlarda ise %38,5 insidansı
olduğunu bulmuştur (Kaiser ve ark 2010). COVID-19 tanılı yaşlı hastalarda ise yetersiz
beslenme insidansı daha fazla bulunmuştur. Bunun ana nedeni kasları oluşturan proteinin,
neo-koronavirüs enfeksiyonunun akut inflamatuar yanıtı tarafından tüketilmesidir. Salgın
sürecinde Çin’de yapılan kesitsel bir çalışmaya 65 yaş üstü 182 hasta dahil edilmiştir. Bu
hastaların %27,5’inin malnütrisyon riski altında olduğunu ve %52,7’sinin malnütrisyonlu
olduğu bulunmuştur (Li ve ark 2020). Malnütrisyonlu hastalarda COVID-19 salgın sürecinde
daha fazla komplikasyon görülür, özellikle kronik hastalıklar ve sindirim sistemi semptomları
sıklıkla görülmektedir. Bu durumda hastane de kalış süresini uzatma nedeni olabilmektedir
(Fu ve ark 2020).
COVID-19’UN YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
COVID-19 salgınının dünya genelinde hızlı bir şekilde baş göstermesi ile beraber,
toplumların günlük yaşam aktiviteleri üzerinde büyük bir etki sahibi olmuştur. DSÖ
tarafından COVID-19 salgınının pandemi ilan edilmesinin hemen ardından 187 farklı ülkede
455 bin kişinin atmış olduğu ortalama adım sayısı %27 dolaylarında azaldığı tahmin
edilmektedir (Tison ve ark 2020). Kırılganlık kavramı, sağlamlıktan sakatlığa kadar uzanan,
kişisel fonksiyonları ve bakım sürecinde önemli bir yeri olan, erken ölüm riskini artıran bir
faktördür (Fried ve ark 2001, Vermeiren ve ark 2016). Yaşlı bireylerde azalan aktivite,
kırılganlık riskini arttırmaktadır, artan kırılganlık riski de beraberinde diğer komorbid
durumları arttırmaktadır (Negrini ve ark 2021).
Pandemi dolayısı ile oluşan bu GYA kısıtlılıklarından minimal zarar ile kurtulmak için
egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği konusunda rehberlik hizmeti desteği verilmeli, ortama
uygun aktivite seviyeleri belirlenip günlük uygulamalar yapılmalı ve profesyonel destek
sağlanmalıdır.
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Bu sayede kırılganlığı olan yaşlı hastaların bilişsel gerilemesi önlenebilir, işlevsellik tekrardan
kazanılarak COVID-19 enfeksiyonuna karşı oluşabilecek riskler minimize edilmiş olacaktır
(Osawa ve ark 2020).
Uluslararası kılavuzlar, tüm yaşlı bireylerin (65+), günde 2 veya daha fazla olacak şekilde kas
güçlendirme, çok yönlü denge eğitimi, haftalık 150-300 dk orta yoğunlukta olacak şekilde
veya 75-150 dk şiddetli yoğunlukta olacak şekilde aerobik aktivite yapmayı hedeflemesi
önerilmektedir (WHO 2020).
COVID-19 pandemi sürecinden önce 2019 yılında yapılan 19 kohort çalışmasının dahil
edildiği bir derlemede, fiziksel inaktivite ile koroner kalp hastalığı görülme riskinin %24,
inme riskinin %16, DM riskinin %42 oranında arttığı bildirilmiştir (Kivimäki ve ark 2019).
Ek olarak fiziksel aktivite seviyesinde azalma öfkelenme, üzüntü ve hayal kırıklığı gibi
olumsuz duyguların açığa çıkmasını arttırmakta ve depresyon gelişimini tetiklemektedir
(Brooks ve ark 2020). Fiziksel inaktivitenin olumsuz etkileri yaşlı bireylerde daha belirgin
seyretmektedir. Sağlıklı bir yaşlı bireyde 2 haftalık süreyle günlük adım sayısının %75
azaltılması ile insülin hassasiyeti %43, postprandial protein sentezinin %26, bacaklardaki
yağsız vücut kitlesinin %4 oranında azaldığı gözlenmiştir (Saygun 2020). DSÖ tarafından
önerilen fiziksel aktivite düzeyine ulaşanlarda DM oranında %26, KVH oranında %17 ve
mortalite oranında %23 düzeyinde azalma görüldüğü belirlenmiştir (WHO 2020).
YAŞLANMA VE BAĞIŞIKLIK
Bağışıklık, herhangi bir bulaşıcı hastalık ile konak-patojen arasındaki temel yapı taşıdır.
Güvenlik açığı, bağışıklık tepkisi – koruma ve potansiyel bağışıklık patolojisi bağışıklığın
temel ayaklarıdır. Karşılaşılan birçok patojende maruz kalma ve aynı baskın antijen ile
aşılama yoluyla bağışıklık tepkisi verme, konağın bağışıklık belliği yoluyla en azından kısmi
bağışıklık korumasını sağlayabilir. Konağın hassasiyet düzeyi antijene özgü bağışıklık
tepkilerinden ve diğer fizyolojik mekanizmalardan bağımsız şekilde doğuştan gelen
bağışıklığı da içerir. Ancak mevcut olan enfeksiyona karşı gösterilen immün yanıt, düzensiz
ise immünolojik patoloji meydana gelebilir ve hastalığın patogenezine katkıda bulunabilir.
SARSCoV- 2, konak tarafından daha öce karşılaşılan bir virüs olmadığı için tüm popülasyon,
sürü bağışıklığı olmaksızın duyarlıdır. Ayrıca, belirli şartlar altında yer alan yaşlı yetişkinler
bu durumdan olumlu çıkabilirler (Petersen ve ark 2020).
SARSCoV- 2 ile teması olmayan sağlıklı bireylerin önemli bir kesimi, muhtemelen yaşamları
boyunca diğer koronavirüslerle çapraz reaktivite nedeniyle SARSCoV- 2 antijenlerine reaktif
T hücreleri içermektedir. Bu durumun COVID-19 için herhangi bir koruma sağlayıp
sağlamadığı bilinmemektedir (Braun ve ark 2020, Sette ve Crotty 2020).
Sitokin Fırtınası ve İmmünopatoloji
Şiddetli COVID-19 hastalarında tipik olarak entübasyon ve ventilatör desteği gerekmektedir.
Bunun yanı sıra diğer organ sistemlerinin önemli düzeyde etkilenmesine bağlı olarak akut
solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gelişir (Chiappelli 2020, Ferrarese ve ark 2020).
SARSCoV- 2, nörotrofik ve nöroinvaziv özellikleri ile karakterize edilmiş olsalar da, virüsün
neden olduğu inflamatuar sitokin salınımı ve patolojisinde rol oynayabilir (Jose ve Manuel
2020). COVID-19’lu hastaların, IL-6 ve C-reaktif protein (CRP) gibi serum inflamatuar
mediatörlerinin seviyelerinde akut bir artış gözlemlenmiştir. Bu yükselme hastalığın şiddeti
ile ilişkilidir (Chen ve ark 2020).
Sitokin fırtınası veya sitokin salınıvermesi sendromu, SARS ve MERS’te de görülmüştür ve
bu salgınların gelişiminde ve ilerlemesinde önemli bir etkiye sahiptir (De Wit ve ark 2016).
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Sitokin fırtınasının kaynakları ve regülasyonu hala aydınlatılamamış olsa da koronavirüslere
karşı gelişen düzensiz immün yanıtlardan kaynaklandığı düşünülmektedir ve bu da konakta
ciddi hastalığa yol açmaktadır. Bu tür terapötik müdahalelerin acil amacı, şiddetli şekilde
gerçekleşen COVID-19 vakalarında durumun daha fazla ilerlemesini durdurmak sitokin
fırtınasının ortaya koyduğu düzensiz bağışıklık aktivasyonunu bloke etmektir (Della-Torre ve
ark 2020). Yaşlılarda ek olarak kronik diğer rahatsızlıkların yer alması, immün sistemin yaşla
birlikte azalması gibi diğer altta yatan sebeplere bağlı olarak daha sık bu durum
gerçekleşmekte ve sonuçları genç konaklara göre daha ağır seyretmektedir. SARSCoV- 2
enfeksiyonunu ve onun indüklediği immünopatolojiyi önlemek ve iyileştirmek adına etkili aşı
ve antivirallere ihtiyaç duyulmaktadır (Tay ve ark 2020).
Antikor Yanıtı
Bir patojene karşı antikor yanıtı oluşturma ve bu antikorların tespit edilmesi, hem immün
sistem koruması hem de enfeksiyonun değerlendirilmesi için önemlidir. Bu
değerlendirmelerin yapılması için birçok çalışma yapılmıştır. COVID-19 ile alakalı yapılan
bir çalışmada hem yoğun bakım ünitesine kabul gören ağır seyirli hastalarda hem de iyileşen
ve hafif seyreden hastalarda SARSCoV- 2’ye karşı gelişen antikor tepkilerinin karşılaştırıldığı
bir çalışma yapılmıştır (Liu ve ark 2020, Ni ve ark 2020). Başka bir çalışmada serum ve
tükürük salgıları arasındaki bağıntılı IgG, IgM ve IgA titreleri raporlanmıştır (Pisanic ve ark
2020). Asemptomatik enfeksiyonların saptanabilir antikor yanıtları mı indüklediği veya viral
yükün antikor yanıtını mı belirlediği net olarak bilinmemektedir. Ayrıca COVID-19’a karşı
klinik koruma için anti-SARSCoV- 2 antikorlarının titre eşiği de net olarak belirlenmemiştir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar ayaktan atlatan
hastalara göre daha yüksek anti-SARSCoV- 2 antikor titreleri ve COVID-19 hastalarında viral
saçılım ile uzun süreli nötralize edici antikorların varlığını göstermiştir. Ancak bu tür
antikorların koruyuculukları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır (Zhao ve ark 2020, Zhou
ve ark 2020).
İyileşmiş COVID-19 hastalarından toplanan iyileşme plazmasının terapötik kullanımı, klinik
deneylerde olan umut verici bir pasif bağışıklık tedavisi gelişmesini sağlamıştır. Bu terapötik
kullanımın gözlemlenen bulgularında iyileşmiş hastaların plazmasından transfüze edilmesiyle,
radyolojik çözünürlük, viral yükte azalma, daha iyi hayatta kalım gücü gibi gelişim gösteren
klinik sonuçlar elde edilmiştir (Harvala ve ark 2020, Hegerova ve ark 2020). SARSCoV- 2
nötralizasyonu da dâhil olmak üzere, antikor kalite ve titresinin belirlenmeye çalışıldığı tüm
çalışmalarda ileri yaşa sahip olma, erkek cinsiyetine sahip olma ve şiddetli COVID-19 tanısı
ile hastaneye yatma kriterlerinin SARSCoV- 2 virüsüne karşı daha etkili antiviral antikor
tepkisi gelişmesini sağladığı ortaya çıkmaktadır (Klein ve ark 2020).
Yaşlılarda İleri Yaşa Bağlı Savunmasızlık ve Bağışıklık Durumu
Yaşlılarda ciddi COVID-19 hastalığı ve ölümün orantısız yükü göz önüne alındığında, ileri
yaşa sahip olmanın getirdiği kırılganlığın altında yatan mekanizmayı anlamak önemlidir. Yaşa
bağlı bağışıklık sistemi yeniden şekillenmesi veya bağışıklık yaşlanması, grip, nezle gibi
solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılığın artmasının ve aşılanmaya karşı bağışıklık
tepkilerinin bozulmasının ana nedeni olarak görülür (Li ve ark 2011, Pawelec 2018).
SARSCoV- 2 enfeksiyonuna veya immün yaşlanmaya karşı immün savunmanın yaşa bağlı
bozulmasını ve immünopatoloji riskinin artması da bunu içerir. Bu konu daha ayrıntılı olarak
araştırılmamış olsa da yaşlı erişkinlerde immün sistemde bozulma ve düzensizlik olduğu
sonucuna ulaşılabilir. Örneğin, hücre kültür çalışmasında influenza viral replikasyonunun
artmasından tip 1 INF yanıtının yaşlanmaya bağlı bozulması sorumludur (Kim ve ark 2016).
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Ek olarak, SARSCoV- 2 tarafından paylaşılan birkaç SARSCoV yapısal olmayan protein, tip
1 INF yanıtını baskılamaktadır. Bu tür baskılamalar viral enfeksiyonlara karşı daha zayıf T
hücre yanıtına yol açtığı gösterilmiştir (Manners ve ark 2020). Tüm bu veriler ve diğer
araştırmalar ışığında yaşa bağlı daha zayıf tip 1 INF yanıtları, doğrudan viral baskılama ile
birleştiğinde, zayıf hücre aracılı bağışıklığa ve yaşlılarda terapötik etki ile SARSCoV- 2
enfeksiyonuna karşı artan savunmasızlığına yol açan kritik doğuştan gelen bağışıklık
mekanizması olarak rol alabilmektedir (Sallard ve ark 2020).
COVID-19’da yaşlanmanın CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtları üzerindeki etkisi konusunda çok
az veri bulunmaktadır. Denovo T hücre yanıtında yaşa bağlı düşüşün ve kalıcı viral
enfeksiyonlardan kaynaklanan etkinin, yaşlılarda COVID-19 güvenlik açığının potansiyel
nedenleri olarak hizmet edebileceği varsayılmaktadır (Kadambari ve ark 2020, Moss ve
Ageing 2020). COVID-19 iyileşen plazma bağışçıları arasında genç donörlere kıyasla yaşlı
donörlerde daha yüksek SARSCoV- 2’ye özgü nötralize edici ve IgG antikor titreleri
gözlemlenmiştir (Klein ve ark 2020). Böyle dengesiz bir pro-inflamatuar ortam, SARSCoV- 2
enfeksiyonu üzerine daha fazla inflamatuar yanıtı güçlendirebilir ve yaşlılarda şiddetli şekilde
seyreden sitokin fırtınası gelişmesine yol açabilir. Ayrıca bu durum ACE2 ekspresyonunu
etkileyebilir ve viral suşların girişini kolaylaştırabilir (Radzikowska ve ark 2020).
Yaşlanmaya odaklı olan bu mekanizma daha detaylı şekilde ele alınmalı ve takip edilmelidir.
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HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE
PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME
YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ
TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL
ÇALIŞMA
Fatma Dilek TURAN
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-6130-6896
ÖZET
Giriş: Cinsel eğitimi programları, yaşam boyu cinsel, cinsiyete bağlı olarak sosyal, duygusal
ve psikolojik ilişkiler hakkında sağlıklı karar vermeyi teşvik edebilen programlardır.
Kapsayıcı literatüre ve ABD’deki önde gelen cinsellik eğitimi kuruluşlarının cinsel eğitim
ihtiyacının altını çizen net tavsiyelerine karşın, cinsel eğitime gereken önem
verilememektedir.
Amaç: Hemşirelik öğrencilerine verilen “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersinin,
öğrencilerin cinsel eğitim ve kadına ilişkin “namus” anlayışına yönelik tutumlarına etkisinin
değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışma “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersinin hemşirelik öğrencilerinin cinsel
eğitime ve kadına şiddete yönelik tutumlarına etkisini değerlendirmeyi amaçlayan, çift kör ve
non-randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Ekim 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında
yapılmıştır. Aksaray Üniversitesi Hemşirelik bölümünde eğitim görüp “Aile Planlama ve
Cinsel Eğitim” dersini alan öğrenciler eğitim grubunu, aynı sınıfta olan ancak dersi almayan
öğrenciler kontrol grubunu oluşturmuştur. Her iki grupta ön-test ölçümleri “Öğrenci Tanıtım
Formu”, “Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum
Ölçeği” ile yapılmıştır. Ön-testin ardından eğitim grubu 14 hafta boyunca “Aile Planlama ve
Cinsel Eğitim” dersini alırken, kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Araştırmada “Aile
Planlama ve Cinsel Eğitim” dersi kapsamında 14 haftalık güncel yöntemleri, sorunları,
toplumun eksikliklerini ve ulusal ve uluslararası literatürün önerilerini içeren bir eğitim
müfredatı oluşturulmuştur. Bu eğitim müfredatı araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Dersin
tamamlanmasından hemen sonra her iki gruba son-test yapılmıştır. Ön-test, son-test ölçümleri
her iki gruba eş-zamanlı ve aynı ölçüm araçlarıyla uygulanmıştır.
Bulgular: Ön-testlere gruplar arası anlamlı fark bulunmazken, son-testlerde eğitim grubunun
ölçek puan ortalamaları, kontrol grubununkinden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p =
0.000).
Sonuç ve Öneriler: “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersi öğrencilerin cinsel eğitime ve
kadına ilişkin namus anlayışına yönelik tutumlarını yükseltmede etkindir. Aile Planlama ve
Cinsel Eğitim dersi kapsamında hazırlanan eğitimler, hemşirelik lisans programlarında ortak
bir dilin konuşulması için çok önemlidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı, cinsel
eğitimin sadece kadının alması gerektiğinin düşünüldüğü, erkeğe ilişkin cinsel eğitimlerin
yetersiz kalmasına bağlı gelişen durumların yaşandığı ve bu durumların kadına mal edildiği,
istenmeyen sonuçlara maruz kalındığı, namus kavramının sadece kadın cinsiyetine özel
olduğunun düşünüldüğü ve buna göre eylemlerde bulunulduğu, kadın ve kız çocuklarının
öldürüldüğü bir toplumda bu eğitimlerin önemi asla gözmezden gelinmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel eğitim; hemşirelik-eğitimi; kadına yönelik namus algısı; nonrandomize kontrollü deneysel çalışma; öğrenci hemşire; tutum
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EFFECTS OF THE “FAMILY PLANNING AND SEX EDUCATION” COURSE ON
NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SEXUAL EDUCATION AND
RELATED TO THE APPROACH OF “HONORARY” REGARDING WOMEN: A
QUASI-EXPERIMENTAL EVALUATION
ABSTRACT
Introduction: Sex education programs are programs that can encourage healthy decisionmaking about life-long sexual, social, emotional and psychological relationships depending
on gender. Despite the inclusive literature and the clear recommendations of leading sexual
education organizations in the USA to underline the need for sex education, due attention
cannot be given to sex education.
Purpose: To evaluate the effect of the "Family Planning and Sex Education" course given to
nursing students on students' attitudes towards sexual education and the "honor"
understanding of women.
Method: The study is a double-blind and non-randomized controlled experimental study
aiming to evaluate the effect of "Family Planning and Sex Education" course on nursing
students' attitudes towards sexual education and violence against women. It was held between
October 2020 and February 2021. The students who were educated in the Nursing Department
of Aksaray University and took the "Family Planning and Sex Education" course constituted
the education group, and the students who were in the same class but did not take the course
formed the control group. In both groups, pre-test measurements were made with the "Student
Introduction Form", "Attitude Scale Towards Sexual Education" and "Honor Understanding
Attitude Scale Towards Women". After the pre-test, the training group took the "Family
Planning and Sex Education" course for 14 weeks, while the control group was not trained.
Within the scope of the "Family Planning and Sex Education" course in the research, a 14week education curriculum was created that includes current methods, problems, deficiencies
of the society and recommendations of national and international literature. This training
curriculum was prepared by the researcher. A post-test was administered to both groups
immediately after the completion of the course. Pre-test and post-test measurements were
applied to both groups simultaneously and with the same measurement tools.
Results: While there was no significant difference between the groups in the pre-tests, the
scale mean scores of the training group in the post-tests were found to be significantly higher
than those of the control group (p = 0.000).
Conclusion and Suggestions: The "Family Planning and Sex Education" course is effective
in raising students' attitudes towards sexual education and the understanding of honor towards
women. The trainings prepared within the scope of the Family Planning and Sex Education
course are very important for speaking a common language in nursing undergraduate
programs. Gender inequality is experienced, it is thought that only women should receive
sexual education, there are situations that develop due to insufficient sexual education for men
and these situations are attributed to women, undesirable consequences are experienced, the
concept of honor is thought to be specific only to the female gender and actions are taken
accordingly, women The importance of these educations should never be overlooked in a
society where girls and women are killed.
Keywords: Sex education; nursing education; the perception of honor towards women; nonrandomized controlled experimental study; student nurse; attitude
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EFFECT OF DIFFERENT WASHING TREATMENTS ON PESTICIDE REMOVAL
FROM PURSLANE AND CHANGES IN QUALITY CHARACTERISTICS
Res. Assist. Yağmur KÜÇÜKDUMAN
Yeditepe University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering
ORCID: 0000-0001-9871-0534
Assist. Prof. Özge TAŞTAN
Yeditepe University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering
ORCID: 0000-0001-7553-4005
Abstract
Vegetables are rich in phenolic compounds, carotenoids, vitamins, dietary fibers, and
minerals, playing a significant role in human nutrition. Purslane, which is highly adaptable to
various climates and harsh conditions, has been used as a traditional food since ancient times.
Pesticides are widely used to protect vegetables against insects, pathogens, and pests in
agriculture. Pesticide residues remaining on vegetables are considered a serious problem for
human health, and it is required to remove the pesticide residues during post-harvest
processing. This study investigates the effects of different washing treatments (5% sodium
bicarbonate, 5% acetic acid, 5% citric acid, 2.5% acetic-citric acid (50:50) mixture, water,
ultrasound-assisted washing) on the efficiency of pesticide removal and quality changes of
purslane. Pesticide residues were extracted according to the QuEChERS method and the
amount of acetamiprid, cypermethrin, imidacloprid, and propargite residues was determined
by LC-MS/MS and GC-MS/MS analyses. The antioxidant capacity and total phenolic content
of the samples treated with sodium bicarbonate were found to be significantly lower than the
other samples. According to the results of the color analysis, ΔE* values of the samples
treated only with sodium bicarbonate were significantly different compared the control. Total
chlorophyll content contents were the lowest in purslane treated with 5% citric acid. The best
results in pesticide removal by washing treatments range from 41% to 77%. The results
suggest that ultrasound-assisted washing treatments are effective for removal of acetamiprid,
cypermethrin, imidacloprid, and propargite residues from purslane while not negatively
affecting their quality characteristics.
Keywords: Pesticides, removal, purslane, washing, ultrasound, quality.
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OVEREXPRESSION OF THE YJCF GENE IN ESCHERICHIA COLI ENHANCES
BORIC ACID TOLERANCE AND KNOCKOUT OF THIS GENE DECREASES
TOLERANCE
Merve SEZER KÜRKÇÜ
Mugla Sıtkı Kocman University, Research Laboratories, Biotechnology Application and
Research Center
ORCID: 0000-0003-0947-2912
Bekir ÇÖL
Mugla Sıtkı Kocman University, Science Faculty, Biology Department, Biotechnology
Division
ORCID: 0000-0001-8997-4116
Esra DIBEK
Mugla Sıtkı Kocman University, Koycegiz Health Services Vocational School, Department of
Pharmacy Services
ORCID: 0000-0002-8110-5466
Anara BABAYEVA
Mugla Sıtkı Kocman University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Biology
Department
ORCID: 0000-0001-6797-3366
Abstract
Boron is a trace element and a micronutrient with various and vitally important roles in cells.
Important effects of boric acid such as antibacterial, antifungal and anticancer have been
reported but information regarding the mechanisms of action of boric acid in mediating its
actions is limited. The physiological and molecular mechanisms of boric acid's toxicity in
cells are not yet fully known. The toxicity observed was tried to be explained by making a
connection with the chemical properties of boron. It is important to elucidate the mechanism
of action of boric acid related biomolecules involved directly or indirectly in the cellular
system.
Hundreds of clones containing different genes cloned into E. coli plasmids and mutants with
knocked out single genes were used in this study. Here we examined the impact of
overexpressing these genes with pCA24N plasmid’s Lac promoter and knockout of the gene
in the genome on the tolerance of Escherichia coli to boric acid. It was investigated whether
increased and decreased gene expressions affect boric acid tolerance in certain strains of E.
coli.
The experiments were conducted to evaluate the growth of the clones and mutants in the LB
and M9 (%0.4 glycose) medium containing six different boric acid concentrations (from 0 to
100 mM concentration range). According to clone results, although the clone's wild type
strain did not grow in the LB medium containing 50 mM boric acid concentration, the strain
possessing yjcF gene expressed in a plasmid exhibited overexpression of tolerance up to 90
mM against boric acid. According another mutant results, although the mutant's wild type
strain grows in the M9 (%0.4 glycose) medium containing 90 mM boric acid concentration, it
was observed that the mutant strain in which the yjcF gene was knockout became sensitive to
40 mM boric acid.
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The yjcF gene is an encodes the pentapeptide repeat-containing YjcF protein. There is no
detailed information about the cellular activity of the YjcF protein. This protein is known to
be a cytoplasmic protein. This yjcF gene, which causes the tolerance to boric acid to change
with the change in its expression level in the cell, is a new information brought to the
literature.
Acknowledgement: This study is supported by The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK, project 119Z080 and 114Z987).
Keywords: yjcF, Escherichia coli, boric acid, mutant, clone.
ESCHERİCHİA COLİ'DE YJCF GENİNİN AŞIRI EKSPRESYONUNUN ARTMASI
BORİK ASİT TOLERANSINI ARTTIRIR VE BU GENİN NAKAVT EDİLMESİ
TOLERANSI AZALTIR
Özet
Bor bir eser element ve hücrelerde çeşitli ve hayati öneme sahip bir mikro besindir. Borik
asidin antibakteriyel, antifungal ve antikanser gibi önemli etkileri bildirilmiştir ancak bunu
hücre içerisinde hangi mekanizmalar ile gerçekleştirdiğine ait bilgiler sınırlıdır. Borik asidin
hücrelerdeki toksisitesinin fizyolojik ve moleküler mekanizmaları henüz tam olarak
bilinmemektedir. Görülen toksisite, borun kimyasal özellikleri ile bağlantı kurularak
açıklanmaya çalışılmıştır. Hücresel sistemlerde borik asit ile doğrudan veya dolaylı olarak
ilişkili biyomoleküllerin etki mekanizmalarını aydınlatmak önemlidir.
Bu çalışmada, plazmidlere klonlanmış farklı genler içeren yüzlerce E. coli klonu ve tek
genleri nakavt edilmiş E. coli mutantları kullanılmıştır. Burada, bu genlerin pCA24N
plazmidinin Lac promotörü ile aşırı eksprese edilmesinin ve genomdaki genin nakavtının
Escherichia coli’nin borik aside toleransı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Artmış ve azalmış
gen ekspresyonlarının E. coli'de borik asit toleransını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır.
Klonların ve mutantların büyümesini değerlendirmek için deneyler, altı farklı borik asit
konsantrasyonu (0 ila 100 mM konsantrasyon aralığı) içeren LB ve M9 (%0.4 glikoz)
besiyerleri kullanılmıştır. Escherichia coli yabanıl tip 50 mM borik asit konsantrasyonu içeren
LB ortamında büyümemiş olsa da bir plazmidde aşırı ifade edilen yjcF genine sahip olan suş,
borik aside karşı 90 mM'ye kadar üreme göstermiştir. Bir diğer sonuca göre, mutantın
Escherichia coli’nin yabanıl tip suşu 90 mM borik asit konsantrasyonu içeren M9 (%0.4
glikoz) ortamında üreme göstermesine rağmen, yjcF geninin nakavt edildiği mutant suşun 40
mM borik aside duyarlı hale geldiği gözlenmiştir.
yjcF geni, pentapeptid tekrar içeren YjcF proteinini kodlayan bir gendir. YjcF proteininin
hücresel aktivitesi hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Bu proteinin sitoplazmik bir protein olduğu
bilinmektedir. Hücredeki ekspresyon düzeyindeki değişimle birlikte borik aside toleransın
değişmesine neden olan bu yjcF geni, literatüre kazandırılan yeni bir bilgidir.
Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, proje
no 119Z080 ve 114Z987) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: yjcF, Escherichia coli, borik asit, mutant, klon.
GİRİŞ
Bor, özellikle ülkemiz ve tabii ki dünya için çevre, sağlık ve endüstri açısından çok büyük bir
öneme sahiptir. Ülkemizin, dünya Bor rezervlerinin %72’sine sahip olması Bor üzerinde
yapılan çalışmaları daha da değerli kılmaktadır.
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Genel anlamda Borun hücre duvar yapısını koruyucu etkisi olabileceği, membran
fonksiyonunda etkisi ve bazı metabolik aktiviteleri destekleyici rolü olabileceği üzerinde
durulmuştur (Dordas ve Brown, 2000; Brown vd., 2002; Dannel vd., 2002; Lauchli, 2002).
Son birkaç yılda maya ile bazı önemli çalışmalar yapılmış ve Boru pompalayan bir membran
proteini bulunmuştur (Kaya vd., 2009). Bor konusunda bilinenleri değerlendirdiğimiz zaman,
özellikle Bitki-Bor ikilisini araştıran çalışmaların yoğunluğu ve bulguları göze çarpmaktadır.
Çünkü Bor, bitkiler için essansiyel bir mikrobesin olarak gereklidir (Warington, 1923). Ancak
belirli bir seviyenin üzerinde Bor fazlalığı olmamalıdır. Bitkiler için Bor eksikliği veya
toksisitesi, çeşitli büyüme arızalarına ve semptomlarına neden olmaktadır. Sonuç olarak da
ürün verimini ve kalitesini negatif olarak etkilemektedir. Bu yüzden birçok bitki için geçerli
olan Bor seviyeleri ve toksisite durumları araştırılmış ve araştırılmaktadır (Juan vd., 2007).
Borun bitkiler tarafından alınım mekanizması tam olarak bilinmese de hem aktif hem de pasif
taşınmayı destekler nitelikte kanıtlar bildirilmektedir (Dordas ve Brown, 2000). Bitkilerde
bulunan Bor1 ve Bor4 membran efflux proteinleri ile Boru dışarı pompalayarak bitki için
zararlı konsantrasyonundan kurtulma stratejisi mevcuttur (Miwa vd., 2007). Bakterilerde, bazı
cyanobacteria türleri için Bor’un önemli olabileceği rapor edilmiştir (Bonilla vd., 1990).
Ancak bakteriler üzerinde çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bor mikrobiyel medyada
sıklıkla kullanılmaktadır (Stanier vd., 1966) ama mikroorganizma için neden gerekli olduğu
bilinmemektedir.
Bor, biyolojik açıdan da çok önemli bir elementtir ve detaylı rolü, moleküler ve biyokimyasal
açılardan araştırılmalıdır. Bu rolün araştırılmasında ise model organizma olarak
kullanılabilecek en uygun organizmalardan biri de bakterilerdir.
Biyoteknoloji alanında yapılabileceklerin potansiyeli, “Genomik Sonrası (Post-genomik)”
çağda daha çeşitlilik ve güç kazanmıştır. Artık her canlının incelenmesinde gerek hücresel
mekanizmaların detayları, gerek hastalıkların teşhis ve tedavileri, gerek ekonomiye
kazandırılacak yeni ürünlerin bulunması ve gerekse çevre ile olan etkileşimler, gen ve genom
eksenli araştırmalarla yapılmaktadır.
MATERYOL VE METOD
Bu çalışmada, farklı genleri nakavt edilmiş yüzlerce Escherichia coli mutant ve klon suşları
kullanılmıştır. Bu klon ve mutant suşlar Aska ve Keio koleksiyonlarından alınmıştır
(Kitagawa vd., 2005; Baba vd., 2006). Bu suşlar borik asit ile seleksiyona maruz bırakılmış ve
duyarlılık ve tolerans seviyeleri değerlendirilmiştir.
Kullanılan suşlar ve besi ortamları
Escherichia coli BW25113 suşunun kanamisin kasedi içeren mutant suşları ile deneyler
yapılmıştır. Ayrıca, Escherichia coli AG1 suşu içerisine pCA24N plazmidi ile farklı genler
gönderilmiştir. Burada, her bir Escherichia coli suşunda rekombinant plazmid aracılığla farklı
bir gen içeren klonlar kullanılmıştır. Bu yüzlerce mutant ve klon suşlar stok halinde
saklanmaktadır. pCA24N plazmidinde kloramfenikol direnç kasedi mevcuttur. Bu genler
pCA24N plazmidinin Lac promotörü ile aşırı eksprese edilmesi yoluyla borik aside toleransı
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneylerde Luria Bertani (LB) ve M9 (%0.4 glikoz)
besiyerleri kullanılmıştır. Besiyerlerine mutant suşlar için kanamisin (50 µg/ml) klonlar içinse
kloramfenikol (30 µg/ml) eklenmiştir. Seleksiyon deneyleri için 0 ila 90 mM konsantrasyon
aralığında borik asit içeren besi yerleri hazırlanmıştır.
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Şekil 1. Mutant suşların petri görüntüsü ve bu petride yer alan suşların içerdiği genlerin
isimlerini gösteren tablo.
Tarama deneyleri
İlk olarak, mutant E. coli suşları derin kuyu plakalarındaki gliserol stoklarından
hazırlanmıştır. Daha sonra, bu mutantlar 0 ila 90 mM borik asit arasında değişen 5 farklı borik
asit konsantrasyonu içeren 50 μg/ml kanamisin içeren M9 (%0.4 glukoz) minimal plakalar
üzerinde 96 kuyu replikatör ile ekim yapılmıştır. 37˚C’de inkübasyon sonrası borik asite karşı
duyarlılık belirlenmiştir. Ayrıca yüzlerce klon da 5 farklı borik asit konsantrasyonu içeren
LB-agar besi yerlerinde 96 kuyu replikatör ile ekim yapılmış ve borik asite karşı tolerans
seviyeleri belirlenmiştir.
SONUÇLAR
Üremeler hem mutant suşlar hem de klonlar için gün gün takip edilmiş, fotoğrafları çekilmiş
ve değerlendirilmiştir. Klonlar için kullanılan kontrolün (yani hiçbir gen içermeyen boş
plazmidi içeren suş) borik asit ile seleksiyonu sonucu 50 mM borik asit konsantrasyonu içeren
LB besi yerinde üremesinin yok denecek kadar az olduğu gözlenmiştir. Buna karşın tarama
sonucunda pCA24N plazmidine klonlanmış yjcF genini içeren Escherichia coli AG1 suşunun
90 mM borik asit içeren ortamda üreme gösterdiği görülmüştür (Şekil 2.).

Şekil 2. Artan borik asit konsantrasyonlarında AG1(pCA24N::yjcF) suşunun üreme
durumunu gösteren fotoğraf.
Bir diğer sonuca göre, mutant Escherichia coli’nin yabanıl tip suşu 50 mM borik asit
konsantrasyonu içeren M9 (%0.4 glikoz) ortamında üreme göstermesine rağmen, yjcF geninin
nakavt edildiği mutant suşun 25 mM borik asit ortamında az üreme gösterdiği 50 mM borik
asit konsantrasyonu içeren besi ortamında ise duyarlı hale geldiği gözlenmiştir (Şekil 3.).
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Şekil 3. Artan borik asit konsantrasyonlarında E. coli ∆yjcF suşunun üreme durumunu
gösteren fotoğraf.
TARTIŞMA
Yapılan tarama deneyleri değerlenidirildiğinde yjcF geninin nakavt edilmesi sonucu yjcF geni
bakımından mutant suşun borik asite karşı duyarlı olduğu görülmüştür. yjcF geni bir plazmid
içerisinde E. coli içerisine gönderildiğinde ise bu suşun göreceli olarak yüksek borik asit
içeren ortamda üreme gösterdiği verileri elde edilmiştir.
yjcF geni, pentapeptid tekrar içeren YjcF proteinini kodlayan bir gendir. YjcF proteininin
hücresel aktivitesi hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Bu proteinin sitoplazmik bir protein olduğu
bilinmektedir. Genomda actP ve yjcE genleri arasında yer aldığı görülmektedir (Şekil 4)
(ecocyc).

Şekil 4. yjcF genin genomdaki lokasyonunun şematik gösterimi.
Genin “yjcFp6” promotorü olduğu tahmin edilmektedir (Şekil 5). Güçlü deneysel kanıtlarla, 35 ve -10 bölgelerinin konsensus dizilerine benzerliği ile genin promotor bilgisine ulaşılmıştır
(ecocyc).

Şekil 5. “yjcFp6” promotorünün ve -35 ve -10 bölgelerinin şematik gösterimi.
Escherichia coli’de ayrıca McbG (SWISS:P05530) isimli bir pentapeptit tekrar proteini daha
vardır (Blattner vd., 1993). Bu iki pentapeptid proteininden YjcF (SWISS:P32704) proteinin
işlevi bilinmemekle birlikte McbG’nin mikrosin B17’ye karşı bir miktar antibiyotik direnci
sağladığı bulunmuştur. Mikrosin üreten hücrelerde McbG’nin kaybı daha yavaş büyümeye ve
SOS yanıtının belirgin şekilde indüklenmesine neden olmaktadır. SOS yanıtı normalde
DNA’ya verilen hasarla indüklenir ve bu etkiler DNA replikasyonunu inhibe eden mikrosin
nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle, McbG proteinin mikrosine bağlanabildiği ve etkisini
engelleyebildiği düşünülmektedir (Bateman vd., 1998).
Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz yjcF geninin hücredeki ekspresyon düzeyindeki değişimle
birlikte borik aside toleransın değişmesine neden olan bu bilgi, literatüre kazandırılan yeni bir
bilgidir.
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Abstract
Boron and boron compounds are necessary for many organisms and are used in certain
proportions. The boron requirement and toxicity in cells are quite small for all living
organisms. Boron is one of the stresses that microorganisms have to endure. Bacteria generate
a response by regulating the expression of many genes in stress environments. Proteomics
studies are one of the preferred approaches to understand these regulation pathways.
Moreover, forward genetic approaches provide important information in identifying genes
related to certain phenotypes. By using E. coli bacterium as a model organism in our study,
this bacterium has benefited from the advantage of the studied genome and preoteome
literature.
In this study, to understand the membrane proteins induced by boric acid, membrane protein
extracts were obtained from Escherichia coli BW25113 grown with sub-lethal concentrations
of boric acid (50 mM, 70 mM and without boric acid). Following the proteomics analysis of
the membrane proteins, peptide identification of selected spots was made. When the E. coli
strain was exposed to boric acid, the level of TnaA protein was shown to be upregulated.
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In another approach, genome-wide screening studies, which is one of the forward genetic
approaches, when the tnaC protein was overexpressed by inducing 33 uM IPTG in the cell,
the tolerance of Escherichia coli to boric acid was relatively increased. While wild-type E.
coli bacteria do not grow on medium containing 90mM boric acid, tnaC clone shows
reproduction at this concentration.
When the activities are examined, it is seen that TnaA protein converts L-tryptophan to
indole, the TnaC leader peptide is required for regulation by attenuation of tnCAB operon.
The effects of indole on bacterial motility, biofilm formation, antibiotic resistance, spore
formation have been shown by studies. It has also been reported that increasing the level of
TnaA expression can lead to an increase in TorRS, allowing the cell to survive under alkaline
stress conditions. It is thought that TnaA protein may provide tolerance to boric acid by
triggering these pathways in the cell.
It is noteworthy that two different experimental approaches performed to understand boric
acid tolerance in E. coli bacteria at the gene/protein level show the gene/protein information
contained in the same operon. We suggest that TnaA protein and tnaC gene, that is directly or
indirectly implicated in cellular response to boron stress.
Acknowledgement: This study is supported by The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK, project 119Z080 and 114Z987).
Keywords: TnaA, tnaC, Escherichia coli, outer membrane proteomic, clone.
BORİK ASİT STRESİ, ESCHERİCHİA COLİ'DEKİ TNAA PROTEİNİNİ İFADESİNİ
ARTTIRIR VE TNAC GENİNİN EKSPRESYONUNUN ARTMASI, SUŞU DAHA
TOLERANSLI HALE GETİRİR
Özet
Bor ve bor bileşikleri birçok organizma için gereklidir ve belirli oranlarda kullanılmaktadır.
Hücrelerdeki bor gereksinimi ve toksisitesi arasındaki fark tüm canlı organizmalar için
oldukça düşüktür. Boron, mikroorganizmaların dayanması gereken streslerden biridir.
Bakteriler, stres ortamlarında birçok genin ekspresyonunu düzenleyerek bir yanıt üretirler.
Proteomik çalışmalar bu regülasyon yollarını anlamak için tercih edilen yaklaşımlardan
biridir. Ayrıca, forward genetik yaklaşımlar, belirli fenotiplerle ilgili genlerin
tanımlanmasında önemli bilgiler sağlmaktadır. Çalışmamızda model organizma olarak E. coli
bakterisi kullanılarak, bu bakteriye ait genom ve preoteom literatürünün avantajından
yararlanmıştır. Bu çalışmada, borik asit tarafından indüklenen membran proteinlerini anlamak
için, farklı konsantrasyonlarda borik asit (50 mM, 70 mM ve borik asit olmadan) ile
yetiştirilen Escherichia coli BW25113'ten membran protein ekstraktları elde edilmiştir.
Membran proteinlerinin proteomik analizini takiben, seçilen spotların peptid tanımlaması
yapılmıştır. E. coli suşu borik aside maruz kaldığında, TnaA proteini seviyesinin upregüle
olduğu görülmüştür.Başka bir yaklaşımda, ileri genetik yaklaşımlardan biri olan genom boyu
tarama çalışmalarında, tnaC proteini hücrede 33 uM IPTG'yi indükleyerek aşırı eksprese
edildiğinde, Escherichia coli'nin borik aside toleransının nispeten arttığı görülmüştür. Yabanıl
tip E. coli 90 mM borik asit içeren ortamlarda üreme göstermez iken, tnaC klonunun bu
konsantrasyonda üreme gösterdiği görülmüştür.
Aktiviteler incelendiğinde TnaA proteininin L-triptofanı indol'e dönüştürdüğü, tnCAB
operonun zayıflaması ile regülasyon için ise TnaC lider peptidinin gerekli olduğu
görülmektedir. İndolün bakteriyel hareketlilik, biyofilm oluşumu, antibiyotik direnç, spor
oluşumu üzerine etkileri çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir.
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Ayrıca, TnaA ekspresyon seviyesinin arttırılmasının, TorRS'de bir artışa yol açabileceği ve
hücrenin alkali stres koşulları altında hayatta kalmasına izin verebileceği bildirilmiştir. TnaA
proteininin hücredeki bu yolları tetikleyerek borik aside tolerans sağlayabileceği
düşünülmektedir. E. coli bakterilerinde borik asit toleransını gen/protein düzeyinde anlamak
için yapılan iki farklı deneysel yaklaşımın aynı operonda bulunan gen/protein bilgisini
göstermesi dikkat çekicidir. TnaA proteini ve tnaC geninin, doğrudan veya dolaylı olarak bor
stresine hücresel yanıtta rol oynadığını öneriyoruz.
Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, proje
119Z080 ve 114Z987) tarafından desteklenmiştir.
Keywords: TnaA, tnaC, Escherichia coli, outer membran proteomik, klon.
GİRİŞ
Bor, kimyası dikakt çekici, karbon elementinden sonra merak edilen elementlerin başında yer
almaktadır. Bu element yarı iletken olup, metal ile ametal arası özelliklere sahiptir. (Amoroso
vd., 2013). Canlılar üzerinde önemli etkileri olduğu bilinen bu elementin, bitki hücre
duvarlarında esasnsiyel bir element olarak yer alması, bitkilerdeki hayati görevini
göstermektedir (O'Neill vd., 2004). Yapılan çalışmalar Bor’un bazı metabolik aktiviteleri
destekleyici rolü olabileceğini göstermiştir (Dordas, 2000; Brown, 2002; Läuchli, 2002; Luis,
2004). Birçok organizma için gerekli olan ve belirli oranlarda kullanılan bor ve bileşikleri
bilinmektedir. Bunun yanı sıra Bor, mikroorganizmaların dayanması gereken streslerden
biridir. Bakteriler, stres ortamlarında birçok genin ekspresyonunu düzenleyerek bir yanıt
üretmektedirler. Proteomik ve genomik çalışmalar bu regülasyon yollarını anlamak için tercih
edilen yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlardan, forward genetik yaklaşımlar, belirli fenotiplerle
ilgili genlerin tanımlanmasında önemli bilgiler sağlamaktadır. Gen fonksiyonlarını bulmak
için de daha önceleri tek gen tek fenotip üzerinde yapılan çalışmalar yerini mutant hat ve klon
koleksiyonlarının oluşturulmasıyla bir fenotip için binlerce geninin test edildiği çalışmalara
bırakmıştır. Biyolojik sistemlerde yapılan forward genetik tarama çalışmaları bir fenotipin
belirlenmesinden sonra bu fenotipi gösteren model organizmalar ile çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. (Patton ve ark, 2001; Forsburg, 2001; Casselton ve Zolan, 2002;
Jorgensen ve Mango, 2002; Johnston, 2002; Page ve Grossniklaus, 2002; Shuman ve Silhavy,
2003; Kile ve Hilton, 2005; Candela ve Hake, 2008; Moresco, 2013). Burada tanımlanan
rastgele mutasyonların sebep olduğu fenotipler ile çalışmalar başlamaktadır. Temel amaç,
hedef fenotipin genetik temelinin bulunmasıdır.
Protemik çalışmalarında farklı ortam koşullarında hücre içerisinde değişim gösteren protein
ifaderinin tespiti yapılabilmektedir. Genomik çalışmalarında, genetik bilginin ortaya
çıkartılması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların proteomik çalışmalar ile desteklenmesi
önemlidir. Protein ifadesi gerçekleşirken, proteinler posttranslasyonel modifikasyona
uğrayabilmektedirler. (Anderson vd., 1997). Ortam koşullarının değişmesi ile organizmada
protein ifadelerinde farklılıklar görülmektedir (Chen vd. 2005; Arthur, 2003). Genom,
değişmeyen sabit bir yapı olup proteom, iç ve dış uyaranlara yanıt olarak sürekli bir değişim
halindedir. Ayrıca, hücreden hücreye de farklılık göstermektedir (Denizli, 2007). Bu
çalışmada araştırılan konu hem genomik hem de proteomik çalışmalar ile desteklenmiştir.
Çalışmalarda moleküler biyolojide en iyi karakterize edilmiş organizmalardan biri olan
Escherichia coli bakterisi kullanılmıştır (Fux ve ark., 2005).
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Bu suş tüm genom dizileri bilindiği ve üzerlerinde çok çalışma yapıldığı için tercih
edilmektedir. Escherichia coli K-12 bakterisinin genomunda içerdiği 4288 genin %62’sinin
fonksiyonu bilinmekte iken %38’inin fonksiyonu henüz bilinmemektedir (Blattner ve ark.,
1997). E.coli bakterisi, moleküler, genomik ve proteomik çalışmaları için ideal bir
organizmadır.
MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, her bir geni plazmid’de ayrıca içeren Escherichia coli klon suşlarından
seçilenler (Kitagawa vd, 2005) ve proteomik çalışmaları için Escherichia coli BW25113 suşu
kullanılmıştır. Seçilen klon suşlar borik asit ile seleksiyondan geçirilmiş ve tolerans seviyeleri
değerlendirilmiştir. Proteomik çalışmalarında, borik asit tarafından indüklenen membran
proteinlerini anlamak için, farklı konsantrasyonlarda borik asit (50 mM, 70 mM ve borik asit
olmadan) ile yetiştirilen Escherichia coli BW25113'ten membran protein ekstraktları elde
edilmiş ve 2D-page çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Proteomik çalışmaları
TSB katı besi yerinde 37°C’de çoğaltılan BW25113 E. coli suşunun, borik asit içermeyen, 50
mM ve 70 mM borik asit içeren besi yerlerine ekimleri yapılmıştır. Buradan bakteri pelletleri
elde edilerek, fiziksel ve kimyasal hücre parçalama yöntemleri kullanılarak parçalanmış ve
outer membran protein ekstraktları elde edilmiştir. Elde edilen proteinlerin kalitesi 1D SDSPAGE jel görüntüleri ile değerlendirildikten sonra kaliteli olduğu onaylanan protein
ekstraktları ile iki boyutlu jel elektroforezi (2-DE) çalışmalarına devam edilmiştir. Outer
membran proteinler, izoelektrik noktaları (pI) ve moleküler ağırlıklarına göre ayrıldıktan
sonra proteinler jelde fiksasyon işleminden geçirilmiş ve uygun boyalar ile proteinlerin jelde
boyamaları ve görünür hale getirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Farklı bor içeren ortamlarda
yetiştirilen E. coli’den elde edilen membran proteinlerin jellerdeki spotları karşılaştırılarak,
ifadesinde değişim görülen protein spotları tespit edilmiştir. Bu protein spotları jelden
kesilerek tripsinizasyon işleminden geçirilerek peptitleri elde edilmiştir. Peptitlerin kütle
spektrometresi ile (AB SCIEX 5800 MALDI TOF-TOF) analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz
sonuçları, Mascot programında değerlendirilerek, protein kimliği için adaylar açığa
çıkarılmıştır.
Genomik çalışmalar
Bu çalışmada temel yaklaşım olarak, bakteri suşuna yeni fonksiyon katan genin bulunması
esas alınmıştır. Bu fonksiyon ise normalde bakterinin öldüğü veya büyümesinin inhibe
edildiği bir bor konsantrasyonunda, aşırı ifade edilen (overexpression) genden dolayı,
yaşamasıdır veya büyümesidir; yani normalden daha fazla veya göreceli olarak daha fazla bor
tolerans değerine kavuşmasıdır. Seçilen klon suşlar, Borik asit içermeyen ve 25mM, 50 mM,
80 mM, 90 mM, ve 33uM IPTG içeren LB-cm (30 μg/mL) besi ortamlarında büyütülmüştür.
37oC’de gece boyu inkübasyonun ardından hazırlanan katı besi ortamlarına ekimler
yapılmıştır. 3-4 gün boyunca 37C’de inkübe edilen petrilerdeki üremeler gün gün takip
edilmiştir.
BULGULAR
BW25113 Escherichia coli bakterisi farklı konsantrasyondlarda bor içeren besiyerlerinde
yetiştirildikten ve outer membran proteinleri izole edilmiştir. Üç tekrar sonucu elde edilen 2D
jel görüntülerinde spotların karşılaştırılması ile regülasyon farklılığı gösteren protein spotı
jelden kesilmiştir.
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Tripsinizasyon işleminden sonra Maldi Tof-Tof kütle spektrometre analizi yapılmış ve
Mascot programında proteinlerin identifikasyonları gerçekleştirilmiştir Yapılan proteomik
çalışmaları sonucunda, E. coli suşu borik aside maruz kaldığında, TnaA proteini seviyesinin
upregüle olduğu görülmüştür.
Başka bir yaklaşımda, forward genetik yaklaşımlardan biri olan genom boyu tarama
çalışmalarında, genlerin her biri PCR ile çoğaltılmış, multicopy plazmid vektörünün
(pCA24N) içine klonlanmış halde bulunmaktadır. tnaC geni hücrede 33 uM IPTG'yi
indükleyerek aşırı eksprese edildiğinde, Escherichia coli'nin borik aside toleransının nispeten
arttığı görülmüştür. Yabanıl tip E. coli 90 mM borik asit içeren ortamlarda üreme göstermez
iken, tnaC klonunun bu konsantrasyonda üreme gösterdiği görülmüştür (şekil 1).

Şekil 1. Artan borik asit konsantrasyonlarında AG1(pCA24N::tnaC) suşunun üreme
durumunu gösteren fotoğraf.
TARTIŞMA ve SONUÇ
TnaA proteininin L-triptofanı indol'e dönüştürdüğü, tnCAB operonun zayıflaması ile
regülasyon için ise TnaC lider peptidinin gerekli olduğu görülmektedir. İndolün bakteriyel
hareketlilik, biyofilm oluşumu, antibiyotik direnç, spor oluşumu üzerine etkileri çeşitli
çalışmalarla gösterilmiştir (Wang vd., 2001; Martino, 2003; KuczynskaWisnik, 2010;
KuczynskaWisnik vd, 2010, Chu vd, 2012). Ayrıca, TnaA ekspresyon seviyesinin
arttırılmasının, TorRS'de bir artışa yol açabileceği ve hücrenin alkali stres koşulları altında
hayatta kalmasına izin verebileceği bildirilmiştir (Bordi vd, 2003). TnaA proteininin
hücredeki bu yolları tetikleyerek borik aside tolerans sağlayabileceği düşünülmektedir.
E. coli bakterilerinde borik asit toleransını gen/protein düzeyinde anlamak için yapılan iki
farklı deneysel yaklaşımın aynı operonda bulunan gen/protein bilgisini göstermesi dikkat
çekicidir. TnaA proteini ve tnaC geninin, doğrudan veya dolaylı olarak bor stresine hücresel
yanıtta rol oynadığını öneriyoruz.
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ABSTRACT
Microfluidization has been gaining popularity as a size reduction process in recent years. Its
application in food research has shown that reducing the particle size of food materials not
only alters their structure but also develops their functional properties. Therefore,
microfluidization technique was used in this study for olives to change the cell wall structure
and decrease the size of oil droplets. The aim of this study is to develop a new value-added
product (an olive powder) from olive with enhanced functionality and to characterize physical
and stability properties of olive powder in water suspensions and to compare it with regular
olive powders produced conventionally freeze drying. In the study, green, black and raw olive
powders were produced with freeze drying following microfluidization at 1200 bar. Control
samples were prepared without microfluidization. Antioxidant activity (DPPH assay) and total
phenolic content were conducted for the powder samples. Stability measurements through
Turbi Scan and rheological characterization were performed for the suspensions prepared
from the powders at different concentrations. When the effect of microfluidization is
investigated, it can be concluded that antioxidant activity was not affected significantly for all
olive powders while total phenolic content decreased for green and raw olive powders.
Among all olive powders, raw olive gave the highest antioxidant activity and phenolic
content. Stability analysis and rheological measurements of olive powder suspensions showed
that microfluidization process is a good way to obtain more stable suspensions having higher
water holding capacity. To conclude, microfluidization technique helped to make the olive
powder more stable compared to conventional olive powders.
Keywords: Olive Powder, Microfluidization, Freeze Drying, Stability, Rheological Properties
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b-METRİK UZAYLARDA BAZI PERİYODİK NOKTA SONUÇLARI
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ÖZET
Sabit nokta teorisi, yirminci yüzyılın başında başlayan metrik uzaylarda heyecan verici bir
araştırma alanıdır. Sabit nokta teoremleri temel olarak diferansiyel denklemlerin, integral
denklemlerin, kısmi diferansiyel denklemlerin, dinamik programlamanın, fraktal
modellemenin, kaos teorisinin, ekonomi, yaklaşım teorisi ve diğer çeşitli matematik, istatistik,
mühendislik ve diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemlerle uğraşırken faydalıdır. Metrik
uzaylarda sabit nokta teorisi üzerine ilk çalışmalardan biri Banach tarafından, Banach kasılma
ilkesi olarak bilinen temel bir sonuç elde edilerek yapılmıştır. Banach sabit nokta teoremi, bir
dönüşümün sabit noktasının varlığını garanti ettiği gibi, bu sabit noktanın tekliğini ve nasıl
bulunabileceğini de gösterir. Uygulanabilirliği nedeniyle, birçok yazar farklı şekillerde
genelleştirmiş ve genişletmiştir. Bu anlamda bu genellemelerin en ilginçlerinden biri
Bianchini ve Grandolfi tarafından kanıtlanmıştır. Banach'ın sonucundaki sabitin yerine lineer
olmayan bir fonksiyon alarak güzel bir sonuç elde etmişlerdir. Ayrıca, Ćirić periyodik nokta
kavramını tanıttı. Daha sonra temas koşulunu kullanarak periyodik bir nokta sonucu elde etti.
Her sabit nokta bir periyodik nokta olduğundan, sabit nokta sonuçları farklı şekillerde
genişletilir ve genelleştirilir. Öte yandan, güzel bir b-metrik kavramını ortaya koyan Czerwik,
Literatürde var olan sonuçlardan farklı bir şekilde Banach daralma ilkesinin
genelleştirilmesini elde etti. Her sıradan metrik uzay bir metrik uzay olduğu için b-metrik
uzaylar üzerine birçok çalışma vardır. Bu yazıda, b-metrik uzaylar üzerinde BianchiniGrandolfi ayar fonksiyonları aracılığıyla periyodik bir nokta sonucunu kanıtladık. Böylece
literatürde var olan ünlü sonuçları genelliyoruz.
Anahtar Kelimeler: En iyi yakın nokta, quasi metrik uzay, Bianchini-Grandolfi gauge
fonksiyonları.
SOME PERIODIC POINT RESULTS ON B-METRIC SPACES

ABSTRACT
Fixed point theory is an exciting area of research in metric spaces that began at the beginning
of the twentieth century. Fixed-point theorems are mainly useful when dealing with problems
that arise in the theory of existence of differential equations, integral equations, partial
differential equations, dynamic programming, fractal modeling, chaos theory, and various
other disciplines of mathematics, statistics, engineering, and economics, approximation
theory. One of the first studies on fixed point theory in metric spaces was made by Banach by
obtaining a fundamental result known as the Banach contraction principle. Just as the Banach
fixed point theorem guarantees the existence of the fixed point of the mapping, it also shows
the uniqueness of this fixed point and how it can be found. Because of its applicability, many
authors have generalized and extended in different ways.
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In this sense, Bianchini and Grandolfi has proved one of the these generalizations. They
obtained a nice result by replacing the constant in Banach's result with a nonlinear function.
Also, Ćirić introduced the concept of periodic point. Then, he obtained a periodic point result
by using the contaction condition. Since every fixed point is a periodic point, fixed point
results extended and generalized in different ways. On the other hand, introducing a nice
concept of a b-metric, Czerwik obtained a generalization of the Banach contraction principle
in a different way from the results existing in the literature. Since every ordinary metric space
is a metric space, there are many works on b-metric spaces. In this paper, a periodic point
result on b-metric spaces is obtained via Bianchini-Grandolfi gauge functions. Thus, some
results existing in the literature are extended.
Keywords: Quasi metric space, Bianchini-Grandolfi gauge functions, Best proximity point.
INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
Fixed point theory has been widely developed in the last century to solve various problems in
approximation theory, functional analysis, nonlinear analysis, differential equation. Thus, the
theory has been extended and developed various spaces such as b-metric spaces and metric
spaces [1],[2]. The Banach contraction principle was obtained in 1922 [3]. Because of its
importance, many generalizations of this principle has been proved by many authors. One of
them was obtained by Bianchini and Grandolfi as a result of the following fixed point [4].
Theorem 1 Let Ϝ: F → F be a mapping on a complete metric space (F, I) such that for each
ὺ, ὡ ∈ F
I(Ϝὺ, Ϝὡ) ≤ O(I(ὺ, ὡ))

where O: [0, ∞) → [0, ∞) is a nondecreasing function satisfying ∑U
VWX Oⁿ(!) < ∞ for all ! >
0. Then, Ϝ has a fixed point in F.

A function O is said to be Bianchini-Grandolfi gauge function if it holds conditions in
Theorem 1. the set of all functions O is denoted by Z. It can be seen that a every function O
holds the inequality O(!) < ! for all ! > 0 and O(0) = 0.
On the other hand, the concept of periodic point was introduced by Ćirić [5] as a
generalization of a fixed point.

Definition 1 Let Ϝ: F → F be a mapping on a metric space (F, I). If there is / ∈ ℕ such that
ὺ = Ϝ\ ὺ, then the point ὺ is said to be a periodic point of Ϝ.

Further, many authors obtained many fixed point results which on ,-metric spaces [6],[7].
Now, we recall the definition of ,-metric and some basic properties [8]. Let F be a nonempty
set and I: F × F → [0, ∞) be a function. Consider the following conditions

(&) I(ὺ, ὡ) = 0 ⇔ ὺ = ὡ,
(&&)I(ὺ, ὡ) = I(ὡ, ὺ),
(&&&) I(ὺ, _) ≤ `(I(ὺ, ὡ) + I(ὡ, _)) for constants ` ≥ 1,
for all ὺ, ὡ, _ ∈ F. Then, the function I is called ,-metric on F, also the pair (F, I) is called a
,-metric spaces.
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In this paper, a periodic point result via on b-metric spaces is obtained Bianchini-Grandolfi
gauge functions. Thus, some results are extended.
MAIN RESULT
Definition 3 Let Ϝ: F → F be a mapping on a ,-metric space (F, I) and b > 0. Ϝ is called a
Bianchini-Grandolfi ,-contraction mapping if there is φ ∈ Ψ satisfying
for all ὺ, y ∈ X.

0 < I(ὺ, y) < b ⇒ I(Ϝὺ, Ϝὡ) ≤ φ(I(ὺ, ὡ))

(1)

Theorem 2. Let (X, I) a complete ,-metric space and Ϝ: F → F be a Bianchini-Grandolfi ,contraction mapping. If there exists ὺX ∈ F such that , I(ὺX , Ϝg ὺX ) < b for some u ∈ ℕ, then
Ϝ has a periodic point ὺ∗ in F.
Proof Let define the set i = jq ∈ ℕ: I(ὺX , Ϝl ὺX ) < b m)' `)+$ ὺX ∈ Fn. By our
assumption, i o ∅. Let mini = m. Then, we get I(ὺX , Ϝq ὺX ) < b. We have the below cases:

Case 1: Let m = 1. If I(ὺX , ϜὺX ) = 0, then the proof is done. Now, assume that I(ὺX , ϜὺX ) >
0. Using (1), we have
I(ϜὺX , Ϝr ὺX ) ≤ φ(I(ὺX , ϜὺX ))
< I(ὺX , ϜὺX )
<b

Similarly, I(ϜὺX , Ϝr ὺX ) = 0, then the proof is done. Now, assume that I(ϜὺX , Ϝr ὺX ) > 0.
Then, we have
I(Ϝr ὺX , Ϝs ὺX ) ≤ φ(I(ϜὺX , Ϝr ὺX ))
< I(ϜὺX , Ϝr ὺX )
<b

Hence, one can find a sequence jὺt n in F (we can suppose I(Ϝt ὺX , Ϝtuv ὺX ) > 0, otherwise
the proof is complete) such that
⁞

I(Ϝt ὺX , Ϝtuv ὺX ) ≤ φ(I(Ϝtwv ὺX , Ϝt ὺX ))
ὺX , Ϝtwv ὺX ))

r (I(Ϝtwr

≤φ

≤ φt (I(ὺX , ϜὺX ))
for all 3 ∈ ℕ. Hence, for all r > 3 ≥ nX, we get

I(Ϝt ὺX , Ϝy ὺX ) ≤ `I(Ϝt ὺX , Ϝtuv ὺX ) + ` r I(Ϝtuv ὺX , Ϝtur ὺX ) + ⋯ + ` {wV I(Ϝywv ὺX , Ϝy ὺX )
` V φt (I(ὺX , ϜὺX )) + ` Vuv φtuv (I(ὺX , ϜὺX )) + ⋯
v
•
≤ |}~• €
+` {wv φywv (I(ὺX , ϜὺX ))
V t
≤ ∑U
tWV‚ ` φ (I(ὺX , ϜὺX ))

153

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com
V V
Since the series ∑U
tWX ` O (I(ὺX , ϜὺX )) is convergent, taking limit n, r → ∞ in last
inequality, we have lim I(Ϝt ὺX , Ϝy ὺX ) = 0, and so jϜt ὺX n is a Cauchy sequence in F. Since
t,y→U

(F, I) is a complete ,-metric space, there exist ὺ∗ ∈ F such that
lim I(Ϝt ὺX , ὺ∗ ) = 0.

t→U

Then, we have

I(Ϝtuv ὺX , Ϝὺ∗ ) ≤ φ(I(Ϝt ὺX , ὺ∗ ))
≤ I(Ϝt ὺX , ὺ∗ ).

Taking limit n → ∞ in last inequality, we have

I(ὺ∗ , Ϝὺ∗ ) = lim I(Ϝtuv ὺX , Ϝὺ∗ ) = 0.
t→U

Then, Ϝ has a fixed point in F which is a periodic point and I(ὺ∗ , ὺ∗ ) = 0.

Case 2: Let + ≥ 2. If I(ὺ, Ϝὺ) ≥ b for all ὺ ∈ F. . If I(ὺX , Ϝƒ ὺX ) = 0, then ὺX is a periodic
point of Ϝ. Now, assume that I(ὺX , Ϝƒ ὺX ) > 0. Using (1), we have
I(ϜὺX , Ϝquv ὺX ) ≤ φ(I(ὺX , Ϝq ὺX ))
< I(ὺX , Ϝq ὺX )

<b

Similarly, I(ϜὺX , Ϝquv ὺX ) = 0, then the proof is done. Now, assume that I(ϜὺX , Ϝquv ὺX ) >
0. Then, we have
I(Ϝr ὺX , Ϝqur ὺX ) ≤ φ(I(ϜὺX , Ϝquv ὺX ))
< I(ϜὺX , Ϝquv ὺX )
<b

Continuing this process, we can obtain

I(Ϝt ὺX , Ϝqut ὺX ) ≤ φ(I(Ϝtwv ὺX , Ϝqutwv ὺX ))
≤ φr (I(Ϝtwr ὺX , Ϝqutwr ὺX ))
⁞
qt (I(ὺ
≤φ
X , ϜὺX ))

for all n ∈ ℕ. Now, we define a sequence jyt n by yt = Ϝqt ὺX for all n ∈ ℕ. Hence, we have
≤

φqt (I(ὺX , ϜὺX ))

I(yt , ytuv ) = I(Ϝqt ὺX , Ϝq(tuv) ὺX )
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for all 3 ∈ ℕ. Hence, for all r > 3 ≥ nX, we get

I(ὡt , ὡy ) ≤ `I(ὡt , ὡtuv ) + ` r I(ὡtuv , ὡtur ) + ⋯ + ` {wVwv I(ὡywv , ὡy )
` V φt (I(ὺX , ϜὺX )) + ` Vuv φtuv (I(ὺX , ϜὺX )) + ⋯
v
•
≤ „} wv €
+` {wv φywv (I(ὺX , ϜὺX ))
V t
≤ ∑U
tWV‚ ` φ (I(ὺX , ϜὺX ))

V V
Since the series ∑U
tWX ` O (I(ὺX , ϜὺX )) is convergent, taking limit n, r → ∞ in last
inequality, we have lim I(ὡt , ὡy ) = 0, and so jὡt n = jϜqt ὺX n is a Cauchy sequence in F.
t,y→U

Since (F, I) is a complete ,-metric space, there exists ὡ∗ ∈ F such that
lim I(Ϝqt ὺX , ὡ∗ ) = 0.

t→U

Then, we have

I(Ϝqtuq ὺX , Ϝq ὡ∗ ) ≤ φq (I(Ϝqt ὺX , ὡ∗ ))
≤ I(Ϝqt ὺX , ὡ∗ ).

Taking limit n → ∞ in last inequality, we have

I(ὡ∗ , Ϝq ὡ∗ ) = lim I(Ϝqtuq ὺX , Ϝq ὡ∗ ) = 0.

Then Ϝ has a periodic point.

t→U

Because of the fact that every metric space is a ,-metric space for ` = 1, we present the
following periodic point result.

Corollary 1. Let (F, I) a complete metric space and Ϝ: F → F be a Bianchini-Grandolfi
contraction mapping. If there exists ὺX ∈ F such that I(ὺX , F g ὺX ) < b for some u ∈ ℕ, then Ϝ
has a periodic point ὺ∗ in Φ.
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ÖZET
Sabit nokta teorisinin uygulamaları, kontrol sistemleri, diferansiyel denklemler, doğrusal
olmayan analiz, yaklaşım teorisi ve oyun teorisi gibi çeşitli problemlerle uğraşan farklı
matematik, istatistik, mühendislik ve matematiksel ekonomi disiplinlerini içerir. Bu kadar çok
uygulamaya sahip olduğu için, birçok yazar sabit nokta teorisi geliştirmek için çalışmıştır. Bu
anlamda Banach daralma prensibi 1922 de kanıtlanmıştır. Banach daralma prensibinin
uygulanabilirliğiden dolayı pek çok yazar tarafından bu sonucun genelleştirmeleri elde
edilmiştir. Nadler ilk kez metrik uzaylarda küme değerli dönüşümler için sabit nokta sonucu
elde etti. Son zamanlarda Wardowski ilgi çekici bir sonuç elde ederek literatüre farklı bir
yaklaşım getirmiştir. Daha sonra bu yeni tip büzüle kullanılarak pek çok sabit nokta teorisi
elde edildi. Altun vd. Wardowski'nin bu sonucunu küme değerli dönüşümlere taşımışlardır.
Diğer taraftan Basha ve Veeramani kendinden kendine olmayan dönüşümleri düşünerek en iyi
yakın nokta adında yeni bir konsept ortaya attılar. (F, I) bir metrik uzay, Ᵽ, Ɽ boştan farklı
F'in alt kümeleri ve ‰: Ᵽ → Ɽ bir dönüşüm olsun. Eğer Ᵽ ve Ɽ kümelerinin kesişimi boş ise bu
durumda ‰ dönüşümünün bir sabit noktası olamaz. Bu durumda her ὺ ∈ Ᵽ için I(ὺ, ‰ὺ) ≥
I(Ᵽ, Ɽ) olduğu için I(ὺ, ‰ὺ) = I(Ᵽ, Ɽ) noktası Ᵽ ile Ɽ'nin en yakın noktasıdır. Bu yazıda,
quasi metrik uzaylarda F-daralması yoluyla bir en iyi yakınlık noktası sonucunu kanıtladık.
Böylece literatürde var olan ünlü sonuçları genelleştiriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Quasi metrik uzay, En iyi yakın nokta, F-büzülme.
BEST PROXIMITY POINT RESULTS VIA F-CONTRACTIONS ON QUASI
METRIC SPACES
ABSTRACT
Applications of fixed point theory, differential equations, control systems, nonlinear analysis,
game theory and approximation theory deal with various problems such as different from
mathematics, statistics, engineering, and includes the disciplines of Mathematical Economics.
Since it has a lot of applications, fixed-point theory have been developed by many authors. In
this context, the Banach contraction principle was proved in 1922. Generalizations of this
result have been obtained by many authors because of its applicability. Nadler also obtained a
fixed point result for multi-valued mappings in metric spaces for the first time. Recently,
Wardowski has brought a different approach to the literature by obtaining an interesting
result. Later, many fixed point theories were derived using this new type of shrinkage. Altun
et al. moved the result of Wardowski's to multi-valued mappings.
Introducing the best proximity point concept, Basha and Veeramani have achieved an
extension of fixed-point results. Let (F, I) be a metric space, ∅ o Ᵽ, Ɽ ⊆ ‹ and ‰: Ᵽ → Ɽ be
a mapping. If Ᵽ ∩ Ɽ o ∅, then ‰ cannot have a fixed point.
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In this case, I(ὺ, ‰ὺ) = I(Ᵽ, Ɽ) is the closest point to Ᵽ and Ɽ, since I(ὺ, ‰ὺ) ≥ I(Ᵽ, Ɽ) for
each ὺ ∈ Ᵽ. In the presented paper, a best proximity point result via F-contraction on quasi
metric spaces are obtained. Hence, some results existing in the literature are extended.
Keywords: Quasi metric space, Best proximity point, F-contraction.
INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
One of the a very fundamental results for fixed-point theory is the Banach contraction
principle [1]. This result has been improved and developed by many authors due to its
applicability [2],[3],[4],[5],[6],[7]. In this sense, one of these generalizations has been by
Wardowski [8]. He presented a concept of a new contraction known as ;-contraction. Let ℱ
be the family of the all function ;: (0, ∞) → ℝ satisfying the below conditions
(;1) For each sequence {•V } of positive real numbers lim •V = 0 iff lim ;(•V ) = −∞,
V→U

(;2) ; is a strictly increasing.
(;3) There is / ∈ (0, 1) satisfying lim’ •\ ;(•) = 0.

V→U

‘→X

Theorem 1. Let (F, I) be a metric space, ‰: F → F be a mapping and ; ∈ ℱ. If there is
“ > 0 satisfying for all ὺ , ὡ ∈ @ with I(‰ὺ, ‰ὡ) > 0
“ + ;”I(‰ὺ, ‰ὡ)• ≤ ;”I(ὺ, ὡ)•
then ‰ has a unique fixed point in F.
Taking into account the family ℱ, many authors obtained many fixed point and best proximity
point results [9],[10].
Also, introducing the best proximity point concept, Basha and Veeramani have achieved an
extension of fixed-point results. Let (F, I) be a metric space, ∅ o Ᵽ, Ɽ ⊆ F and ‰: Ᵽ → Ɽ
be a mapping. If Ᵽ ∩ Ɽ o ∅, then ‰ cannot have a fixed point. Hence, it is sensible to search
the existence of a point ὺ ∈ Ᵽ such that I(ὺ, ‰ὺ) = I(Ᵽ, Ɽ) which is called a best proximity
point of the mapping ‰. Ᵽ best proximity point of the mapping ‰ is an optimal solution for the
minimization problem min I(ὺ, ‰ὺ) and a fixed point of it in case of Ᵽ = Ɽ = F . Because of
ὺ∈Ᵽ

these facts, many authors have been studied this topic [12],[13],[14]. Now, we recall some
definitions related to best proximity point theory.

Definition 2. [15] Let (F, I) be a metric space, – o Ᵽ, Ɽ ⊆ F. Then, the pair(Ᵽ, Ɽ) is said to
have the 0-Property if
I(9v , —v ) = I(Ᵽ, Ɽ)
˜ ⇒ I(9v , 9r ) = I(—v , —r )
I(9r , —r ) = I(Ᵽ, Ɽ)
for all 9v , 9r ∈ Ᵽ and —v , —r ∈ Ɽ.

On the other hand, many proven fixed-point results have been obtained on metric spaces in
quasi metric space. Since the symmetric condition is neglected, one can find different types of
completeness, convergent and Cauchy sequence [16]. Let I: F × F → [0, ∞) be a function
where F is a nonempty set. Consider the below:
(&) I(ὺ, ὺ) = 0,
(&&) I(ὺ, _) ≤ I(ὺ, ὡ) + I(ὡ, _),
(&&&) I(ὺ, ὡ) = I(ὡ, ὺ) = 0 ⇔ ὺ = ὡ,
for all ὺ, ὡ, _ ∈ F.
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Then, if the conditions (i) and (ii) are hold, then ρ on Φ is called a quasi-pseudo metric. Also,
if the condition (iii) is hold, then ρ on Φ is called a quasi metric. It is clear that every quasi
metric is a quasi-pseudo-metric. Let (X,d) be a quasi metric space, I⁻¹: F × F → [0, ∞) and
I „ : F × F → [0, ∞) be mappings defined by
I⁻¹(ὺ, ὡ) = I(ὡ, ὺ)

and

I „ (ὺ, ὡ) = + ὺjI(ὺ, ὡ), I⁻¹(ὺ, ὡ)n

for all ὺ, ὡ ∈ F. Then I „ is an ordinary metric on F and I⁻¹ is a quasi metric. The subset Ᵽ of
F is said to be I-open if there exists r>0 such that
› (ὺ, ')

= jὡ ∈ F: I(ὺ, ὡ) < 'n ⊆ Ᵽ,

the subset Ᵽ of F is said to be I⁻¹-open if there exists ' > 0 such that
›~• (ὺ, ')

= jὡ ∈ F: I(ὡ, ὺ) < 'n ⊆ Ᵽ.

If “› and “›~• denote the family of all I-open subsets of F and the family of all I⁻¹-open
subsets of F, respectively, then “› and “›~• are T₀-topologies on F. If d is a T₁-quasi metric,
then “› is a T₁-topology on F.
Let jὺV n be sequence in F. Then, the sequence jὺV n converges to ὺ ∈ F with respect to
“› if and only if I(ὺ, ὺV ) → 0 as 3 → ∞.
Since there are many different type of the completeness and Cauchyness on a quasi metric
space, we will use completeness throughout this article, which is both more convenient and
widely used for quasi metric spaces. A quasi metric space (F, I) is said to be complete if
every I „ -Cauchy sequence in F is I⁻¹-convergent. Recall that a sequence jὺV n in X is called
I „ -Cauchy sequence if for b > 0, there exists / ∈ ℕ such that I „ (ὺV , ὺƒ ) < b whenever
+, 3 ≥ /.
Now, we recall some concepts and notations related to best proximity point theory in quasi
metric spaces.
Definition 3 [17] Let (F, I) be a quasi metric space, – o Ᵽ, Ɽ ⊆ F. Then, the pair(Ᵽ, Ɽ) is
said to have the weak 0œ -Property if
I(9v , —v ) = I(Ᵽ, Ɽ)
˜ ⇒ I(9v , 9r ) ≤ I(—v , —r )
I(9r , —r ) = I(Ᵽ, Ɽ)
for all 9v , 9r ∈ Ᵽ and —v , —r ∈ Ɽ.
Consider the following sets:

and

ⱣœX = jὺ ∈ Ᵽ: I(ὺ, ὡ) = I(Ᵽ, Ɽ) m)' `)+$ ὡ ∈ Ɽn

ⱤœX = jὡ ∈ Ɽ: I(ὺ, ὡ) = I(Ᵽ, Ɽ) m)' `)+$ ὺ ∈ Ᵽn.
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In this paper, some best proximity point result via F-contraction on quasi metric spaces are
obtained. Thus, some results existing in the literature are extended.
MAIN RESULT
Theorem 4. Let (X, I) be a left I-complete quasi metric space and Ᵽ, Ɽ be nonempty subsets
of F where Ᵽ is a closed set with respect to “› . Assume that ‰: Ᵽ → •Ɽ› (Ɽ) is a multivalued
mapping w.r.t I. If the below conditions satisfy:
i) ‰ὺ ⊆ Ɽœž for all ὺ ∈ ⱣœX
›
ii) the pair (Ᵽ, Ɽ) has the weak 0œ -Property and ; ∈ ;∗∗
iii) there exist “ > 0 and 5 ≥ 0 such that
“ + ; Ÿ › (‰ὺ, ‰ὡ)¡ ≤ ;(I(ὺ, ὡ) + 5(I(ὡ, ‰ὺ) − I(Ᵽ, Ɽ)))
(1)
for all ὺ, ὡ ∈ Ᵽ with › (‰ὺ, ‰ὡ) > 0,
iv) the function m(ὺ) = I(ὺ, ‰ὺ) is lower semicontinuous function with respect to “› ,
then ‰ has a left best proximity point in Ᵽ.

Proof Let ὺX be an arbitrary point in ⱣœX . Choose ὡX ∈ ‰ὺX . Then, there exists ὺv ∈ ⱣœX such
that
I(ὺv , ὡX ) = I(Ᵽ, Ɽ).

£££££v ¤¥ ,
If ὡX ∈ ‰ὺv , then ὺv is a left proximity point of ‰. Now, suppose that ὡX ∉ ‰ὺv = ‰ὺ
that is, I(ὡX , ‰ὺv ) > 0. Hence, since › (‰ὺX , ‰ὺv ) ≥ I(ὡX , ‰ὺv ) > 0, using the inequality
(1) we get
;(
Also, we have ;› •

ὺ ,ὡ‚

Then, we get

› (‰ὺX , ‰ὺv ))

≤ ;(I(ὺX , ὺv ) + 5”I(ὡX , ‰ὺv ) − I(Ᵽ, Ɽ)• − “
= ;”I(ὺX , ὺv )• − “

o ∅, and so there exists ὡv ∈ ‰ὺv such that

“
;”I(ὡX , ὡv )• ≤ ;”I(ὡX , ‰ὺv )• + .
2
“
2 ¤
≤ ;( › (‰ὺX , ‰ὺv )) + r

;”I(ὡX , ὡv )• ≤ ;”I(ὡX , ‰ὺv )• +

≤ ;”I(ὺX , ὺv )• − “ + r

= ;”I(ὺX , ὺv )• − r.
¤

¤

On the other hand, since ὡv ∈ ‰ὺv ⊆ ⱤœX , there exists ὺr ∈ ⱣœX such that

I(ὺr , ὡv ) = I(Ᵽ, Ɽ).
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Using the weak 0œ -Property of the pair (Ᵽ, Ɽ), we have

I(ὺv , ὺr ) ≤ I(ὡX , ὡv ).

Hence, we get

;(I(ὺv , ὺr )) ≤ ;(I(ὡX , ὡv ))
¤
≤ ;”I(ὺX , ὺv )• − .
r

Similarly, since ‰ὺv ∈ ‰(ⱣX ) ⊆ ⱤX , there exists ὺr ∈ ⱣX such that
I(ὺr , ‰ὺv ) = I(Ᵽ, Ɽ).

£££££r ¤¥ ,
If ὡv ∈ ‰ὺr , then ὺr is a left proximity point of ‰. Now, suppose that ὡv ∉ ‰ὺr = ‰ὺ
that is, I(ὡv , ‰ὺr ) > 0. Hence, since › (‰ὺv , ‰ὺr ) ≥ I(ὡv , ‰ὺr ) > 0, using the inequality
(1) we get
;(
Also, we have ;› ¦

ὺ ,ὡ•

Then, we get

› (‰ὺv , ‰ὺr ))

≤ ;(I(ὺv , ὺr ) + 5”I(ὡv , ‰ὺr ) − I(Ᵽ, Ɽ)• − “
= ;”I(ὺv , ὺr )• − “

o ∅, and so there exists ὡr ∈ ‰ὺr such that

“
;”I(ὡv , ὡr )• ≤ ;”I(ὡv , ‰ὺr )• + .
2
“
2 ¤
≤ ;( › (‰ὺv , ‰ὺr )) + r

;”I(ὡv , ὡr )• ≤ ;”I(ὡv , ‰ὺr )• +

≤ ;”I(ὺv , ὺr )• − “ + r
= ;”I(ὺv , ὺr )• − r.
¤

¤

On the other hand, since ὡr ∈ ‰ὺr ⊆ ⱤœX , there exists ὺs ∈ ⱣœX such that
I(ὺs , ὡr ) = I(Ᵽ, Ɽ).

Using the weak 0œ -Property of the pair (Ᵽ, Ɽ), we have
Hence, we get

I(ὺr , ὺs ) ≤ I(ὡv , ὡr ).

;(I(ὺr , ὺs )) ≤ ;(I(ὡv , ὡr ))
¤
≤ ;”I(ὺv , ὺr )• − r.
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Repeating this way, we can find a sequence jὺV n in Ᵽ and jὡV n in Ɽ such that ὡV ∈ ‰ὺV ,
I(ὺVuv , ὡV ) = I(Ᵽ, Ɽ),
I(ὺV , ὺVuv ) = I(ὡVwv , ὡV )

;(I(ὺV , ὺVuv )) ≤ ;”I(ὺVwv , ὺV )• −

and

¤

r

(2)

for all 3 ∈ . Consider a sequence j—V n such that `V = I(ὺV , ὺVuv ) for all 3 ∈ ℕ. Then, the
sequence j—V n is decreasing in ℝ. Hence, the sequence j—V n is convergent. We claim that its
limit equals 9 = 0. Assume the contrary, that is, 9 > 0. Therefore, from (2) we get
“
2¤ ¤
≤ ;(—Vwr ) − −
r
r
⋮
¤
¤
≤ ;(—X ) − − ⋯ −

;(—V ) ≤ ;(—Vwv ) −
= ;(—X ) −

r
V¤
r

r

for all 3 ∈ ℕ. Taking limit 3 → ∞ in the last inequality, we have
lim ;(—V ) = −∞

V→U

and so from the condition (;2) we get lim I(ὺV , ὺVuv ) = 0. From the condition (;3) there
V→U

exists ¨ ∈ (0,1) satisfying

From (2.3) we have

lim —V © ;(—V ) = 0.

V→U

—V © ;(—V ) − —V © ;”I(ὺX , ὺv )• ≤ −—V © 3“ ≤ 0.

Since lim —V = 0 and lim —V © ;(—V ) = 0, using last inequality we get
V→U

V→U

lim —V © 3“ = 0.

V→U

Hence, there exists 3v ≥ 0 satisfying —V © 3“ ≤ 1 .for all 3 ≥ 3v , and so we have
—V ≤

1

3v/©

for all 3 ≥ 3v . Let +, 3 ≥ 0 with + ≥ 3 ≥ 31. Then, we get

I(ὺV , ὺƒ ) ≤ I(ὺV , ὺVuv ) + I(ὺVuv , ὺVur ) + ⋯ + I(ὺƒwv , ὺƒ )
1
1
1
≤ v/© +
+
⋯
+
3
(3 + 1)v/©
(+ − 1)v/©
U v
≤ ∑-Wv •
«¬
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Since the series ∑U
-Wv

v

•

«¬

is convergent, we have lim I(ὺV , ὺƒ ) = 0, and so {ὺn} is a left .V→U

Cauchy sequence in Ᵽ. Since Ᵽ is closed subset of F with respect to “› , and (F, I) is a left Icomplete quasi metric space, there exists ὺ∗ in Ᵽ satisfying
lim I(ὺ∗ , ὺV ) = 0.

V→U

Also, we have

I(Ᵽ, Ɽ) ≤ I(ὺV , ‰ὺV )
≤ I(ὺV , ὡV )
≤ I(ὺV , ὺVuv ) + I(ὺVuv , ὡV )
= I(ὺV , ὺVuv ) + I(Ᵽ, Ɽ)

for all 3 ∈ ℕ. Taking limit 3 → ∞, we have

lim I(ὺV , ‰ὺV ) = I(Ᵽ, Ɽ)

V→U

From (iv), we get

I(Ᵽ, Ɽ) ≤ I(ὺ∗ , ‰ὺ∗ )
= m(ὺ∗ )
≤ %&+&3mV→U m(ὺV )
= %&+&3mV→U I(ὺV , ‰ὺV )
= I(Ᵽ, Ɽ).

Hence, ὺ∗ is a left best proximity point in Ᵽ.

Because of the fact that every metric space is a quasi metric, we present the following
periodic point result.

Corollary 5. Let (X, I) be a complete metric space and Ᵽ, Ɽ be nonempty subsets of F where
Ᵽ is a closed set w.r.t. “› . Assume that ‰: Ᵽ → •Ɽ› (Ɽ) is a multivalued mapping w.r.t I. If
the following conditions hold:
›
i) the pair (Ᵽ, Ɽ) has the weak 0-Property and ; ∈ ;∗∗
ii) ‰ὺ ⊆ ⱤX for all ὺ ∈ ⱣX
iii) there exist “ > 0 and 5 ≥ 0 such that
“ + ; Ÿ › (‰ὺ, ‰ὡ)¡ ≤ ;(I(ὺ, ὡ) + 5(I(ὡ, ‰ὺ) − I(Ᵽ, Ɽ)))
(1)
for all ὺ, ὡ ∈ Ᵽ with › (‰ὺ, ‰ὡ) > 0,
iv) the function m(ὺ) = I(ὺ, ‰ὺ) is lower semicontinuous function with respect to “› ,
then ‰ has a best proximity point in Ᵽ.
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STANCU TİPLİ HİBRİT BİR OPERATÖRLE YAKLAŞIM
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ÖZET
Bu çalışma; matematik ve farklı alanlar için ihtiyaç duyulan zor ve karışık fonksiyonlar yerine
daha kullanışlı matematiksel materyallerin araştırıldığı yaklaşım kuramı alanında
hazırlanmıştır. Yaklaşım kuramı; çalışması zor karmaşık fonksiyonlara operatörler, polinom
ve fonksiyonellerin aracılığıyla yaklaşımın incelendiği matematiksel analizin önemli bir
çalışma alanıdır. Bu kuramın temelleri Weierstrass tarafından atılmış olup teoreminde kapalı
ve sonlu aralıkta sürekli olan bir fonksiyona bu aralıkta düzgün yakınsayan en az bir polinom
dizisinin varlığını kanıtlamıştır. Daha sonraki çalışmalarda fonksiyonların yaklaşımı için en
kullanışlı yapılar olan doğrusal pozitif operatörler tercih edilerek araştırmalar bu yönde
şekillendirilmiştir. Bu alanda önemli çalışmaları bulunan Stancu tarafından daha sonra birçok
matematikçinin değişik modifikasyonlarını tanımladığı farklı operatörler tanımlanmıştır. Bu
çalışmada Stancu tarafından verilen negatif olmayan iki parametreye bağlı operatörün bir
modifikasyonu tanımlanarak bu yeni operatöre ilişkin önemli yaklaşım sonuçları verilmiştir.
Doğrusal ve pozitif olan bu operatöre kapalı aralıkta sürekli fonksiyonlara yaklaşım için
kullanılan Korovkin teoreminin uygulanabilirliği test edilmiştir. Bu operatör doğrusal ve
pozitif olduğundan monoton bir operatör olup operatöre ilişkin ilk üç moment hesaplanarak
operatörün sağladığı önemli eşitlikler elde edilmiştir. Yaklaşım durumuna ilişkin teorik bilgi
görsel bulgularla desteklenerek görsel öğeler Maple programı kullanılarak çizilmiştir.
Günümüzde mühendislik ve tıp alanındaki çalışmalarda bilgisayar destekli geometrik
tasarımların ve doğrusal operatörlerin kullanıldığı dikkate alınırsa bu çalışma; operatörün
farklı modifikasyonlarını tanımlayacak araştırmacılar için önemli sonuçlar içermektedir.
Anahtar Kelimeler: İki parametreli Stancu operatörü, Bernstein-Stancu operatörü, Korovkin
teoremi.
APPROXIMATION WITH A STANCU TYPE HYBRID OPERATOR
ABSTRACT
This work; it has been prepared in the field of approximation theory, where more useful
mathematical materials are searched instead of difficult and confused functions needed for
mathematics and different fields. Approximation theory; it is an important field of
mathematical analysis in which the approach to complicated functions that are difficult to
work with by means of operators, polynomials and functionals is examined. The foundations
of this theory were laid by Weierstrass, and in his theorem he proved the existence of at least
one polynomial sequence that uniformly converges in a closed and finite interval to a
continuous function in this interval. In later studies, linear positive operators, which are the
most useful structures for the approximation of functions, were preferred and the researches
were shaped in this direction. Stancu, who has important studies in this field, later defined
different operators, of which many mathematicians have defined several modifications.
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In this study, a modification of the operator based on two non-negative parameters given by
Stancu is defined and important approximation results for this new operator are given. The
applicability of Korovkin's theorem, which is used to approximate continuous functions in the
closed interval to this linear and positive operator, has been tested. Since this operator is linear
and positive, it is a monotone operator and the first three moments related to the operator are
calculated and important equations provided by the operator are obtained. Theoretical
information about the approach situation was supported by visual findings and visual
elements were drawn using the Maple program. Considering that computer aided geometric
designs and linear operators are used in engineering and medical studies, this study; contains
important results for researchers who will identify different modifications of the operator.
Keywords: Stancu operator with two parameters, Bernstein-Stancu operator, Korovkin
theorem.
GİRİŞ
Yaklaşım teorisi; özellikleri az bilinen fonksiyonlarda çalışmanın güç olması nedeniyle
verilen bir fonksiyona daha basit ve kullanışlı fonksiyonlarla yaklaşımı inceler. Bu güçlüklere
örnek olarak fonksiyonların türev ve integrallerinin alınamaması düşünülebilir. Bu anlamda
zor fonksiyonları; polinom fonksiyonlarına dönüştürme ve böyle bir yaklaşımın sağlanıp
sağlanamayacağı yaklaşım teorisinin cevap aradığı sorulardandır. Yaklaşım kuramının
başlangıcı sayılan Weierstrass’ ın, 1800’lü yılların sonunda ortaya koyduğu, daha sonra kendi
adıyla anılacak teoremde kapalı ve sınırlı aralıklarda tanımlı, sürekli fonksiyonlara
polinomlarla yaklaşılabileceği kanıtlanmıştır. 1912 yılında Bernstein tarafından bu teoremin
ispatı basitleştirilerek ispatta günümüzde kendi ismi ile anılan polinomları tanımlamıştır.
Daha sonra Korovkin tarafından önemli bir teorem kanıtlanmıştır. Buna göre doğrusal pozitif
bir operatörler dizisinin kapalı ve sınırlı bir aralıkta sürekli bir fonksiyonuna düzgün
yakınsaması için gerekli ve yeterli koşul üç test fonksiyon için düzgün yakınsamanın geçerli
olmasıdır. 1912 yılından bugüne, sade yapısı ve önemli özelliklere sahip olması nedeniyle
Bernstein polinomları yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu anlamda Bernstein polinomları
sadece matematik alanında değil istatistik, mühendislik ve tıp alanlarında da birçok
araştırmacı için tercih edilen önemli polinomların başında gelir. Polinomların matematik ve
diğer birçok alanda önemli uygulamaları olması, her geçen gün bir yeni polinomun ortaya
çıkışını sağlamaktadır. Bu nedenle yaklaşım kuramının önemli materyallerinden biri olan
polinomlara ilişkin birçok çalışma yapılmıştır.[1]-[5]. Bunlardan biri de Bernstein-Stancu
polinomlarıdır.1968 de Stancu tarafından [6] ilk olarak tanımlanan bu polinom daha sonra
birçok operatörle birlikte değerlendirilerek yeni yeni operatörlerin oluşması sağlanmıştır.
Stancu’nun yaptığı bir diğer önemli çalışma; 1998 yılında ortaya koyduğu negatif olmayan iki
parametreye bağlı bir operatörü tanımlayarak yaklaşım özelliklerini incelediği çalışmadır [7].
Bu operatöre ilişkin bir diğer genelleştirme Gadjiev ve Ghorbanalizadeh tarafından verilen
yeni tipte Bernstein-Stancu operatörüdür [8].Bu çalışmada araştırmacıların oldukça ilgisini
çeken bir operatör tanımlanmış olup birçok genellemesi yapılmıştır. Diğer taraftan
operatörlerin birlikte değerlendirilerek geliştirilmesi sayesinde daha sonraki yıllarda birçok
farklı operatörün farklı genelleştirmesi yapılmıştır.[9]-[19].
Şimdi bazı temel bilgileri hatırlatalım. Her A ∈ [0,1¯ için
3
0V,\ (A) = Ÿ ¡ A \ (1 − A)Vw\
/
olmak üzere V (m, A) ile gösterilen aşağıdaki operatöre Bernstein Operatörü denir.
\
V
V (m, A) = ∑\WX 0V,\ (A)m ŸV¡
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Daha sonra Stancu tarafından tanımlanan V,©,° (m; A) ile gösterilen operatöre BernsteinStancu operatörü denir. 0 ≤ ¨ ≤ ² olmak üzere her A ∈ [0,1¯ için
V
/+¨ \ \
• • A (1 − A)Vw\
V,©,° (m; A) = ³ m €
3+² V
\WX

Bu operatörün Gadjiev ve Ghorbanalizadeh tarafından yapılan genellemesi ise V,©,° (m; A) ile
gösterilmekte olup yeni tipte Bernstein-Stancu operatörü olarak adlandırılır. Burada
©
Vu©¦
¨v , ¨r, ²v , ²r ∈ ℝu ve 0 ≤ ¨r ≤ ¨v ≤ ²v ≤ ²r olmak üzere her A ∈ ´ ¦ ,
µ için
V V

Vu°¦ Vu°¦

Vw{
¨r
3 + ¨r
3 + ²r
' + ¨v {
(m;
•
•
€A
•
€
€
€
•
−
A)
=
³
m
−
A•
V,©,°
3
3 + ²v V
3 + ²r
3 + ²r
{

{WX

Son olarak

ve ', ` ∈ ℕX olmak üzere

V,{,„ (m, A)

`
0„,¶ (A) = Ÿ ¡ A ¶ (1 − A)„w¶
—
Vw„{

„

·WX

¶WX

¸ + —'
•
= ³ 0Vw„{,· (A) ³ 0„,¶ (A)m €
3

şeklinde tanımlı Stancu tarafından 1998 de tanımlanan operatöre (parametreli ) Stancu
operatörü denir.
Bu çalışmada; yukarıda bahsi geçen çalışmaların motivasyonuyla iki parametreli StancuGadjiev operatörü tanımlanarak bu operatörün önemli yaklaşım özellikleri incelenecektir.
2. OPERATÖRÜN GENEL YAPISI
Bu bölümde iki parametreli Stancu- Gadjiev adını verdiğimiz operatör tanımlanarak Korovkin
Teoremine bu operatöre ilişkin önemli eşitlikler elde edilecektir.
Tanım 2. 1:
©¦

Vu°¦

≤ A ≤ Vu°¦ , 0 ≤ ¨r ≤ ¨v ≤ ²v ≤ ²r ve 3 > ¨² olsun.
Vu©

¦

°w¹
¨ r ¹ 3 + ¨r
²
• €
0°,¹ (A) = € • €A −
− A• ,
º
3 + ²r
3 + ²r
Vw©°w\
¨ r \ 3 + ¨r
3 − ¨²
• €
0Vw©°,\ (A) = Ÿ
¡ €A −
− A•
/
3 + ²r
3 + ²r
olmak üzere
V,α,β (m, A)

Vw©°

°

\WX

¹WX
©¦

(©wv)°wV
3
/ + º¨v
•
•
=€
³ 0Vw©°,\ (A) ³ 0°,¹ (A)m €
3 + ²r
3 + ²v

şeklinde tanımlı

V,©,° : •[0,1¯

Gadjiev operatörü denir.

(1)

→ • ´Vu° , Vu°¦µ olan operatöre iki parametreli Stancu¦

Vu©

¦
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Uyarı 2. 1:
°

°

°w¹
°
3
¨ r ¹ 3 + ¨r
²
• €
•
&) ³ 0°,¹ (A) = ³ € • €A −
− A•
=€
º
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
¹WX
Vw©°

¹WX

Vw©°

Vw©°w\
Vw©°
¨ r \ 3 + ¨r
3
3 − ¨²
• €
•
&&) ³ 0Vw©°,\ (A) = ³ Ÿ
¡ €A −
− A•
=€
/
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
\WX

eşitlikleri geçerlidir.
Önerme 2.1
&)

V,α,β (1, A)

¹WX

= 1,

wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
3
¨r
€
• €A −
•¼
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
(3 + ²r )r
r
&&&) V,α,β (! , A) = r
½(3 − ¨²)”(3 − ¨² − 1) + 2¨v ²• + ¨v r ²(² − 1)¾A r
3 (3 + ²v )r
(3 + ²r ) (3 − ¨²)
(4¨v ¨r ² + 2¨r (3 − ¨² − 1) − 3)
−
¿
3
3(3 + ²v )r
¨v r ¨r
(² − 1) − 1ÁÂ A
+² ¿2
(3 + ²v )r

&&)

V,©,° (!, A)

=»

¨r (3 − ¨²)
¨v r ¨r (² − 1)
(
(3
+ rÃ
2¨v ¨r ² + ¨r − ¨² − 1) − 3) + ² ¿
− 3ÁÂ
(3 + ²v )r
3 (3 + ²v )r
eşitlikleri sağlanır.
Kanıt:
Vw©°

°

\WX

¹WX

(©wv)°wV
3
•
³ 0Vw©°,\ (A) ³ 0°,¹ (A)
&) V,α,β (1, A) = €
3 + ²r

olup Uyarı 2. 1 &) ve &&) den

(©wv)°wV
Vu(vw©)°
3
3
(1,
•
€
•
€
A)
=
=1
V,α,β
3 + ²r
3 + ²r
bulunur.
&&) V,α,β (!, A)
Vw©°

°

\WX

¹WX

(©wv)°wV
3
/ + º¨v
•
=€
³ 0Vw©°,\ (A) ³ 0°,¹ (A)
3 + ²r
3 + ²v
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olup burada sağdaki terim ayrıca hesaplanırsa
°

°

°w¹
¨ r ¹ 3 + ¨r
/ + º¨v
/ + º¨v
²
• €
€
•
= ³ € • €A −
− A•
³ 0°,¹ (A)
º
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²v
¹WX

=

+

¹WX

°

°w¹
/
¨ r ¹ 3 + ¨r
²
• €
³ € • €A −
− A•
º
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
¹WX
°

°w¹
¨v ²
º ²
¨ r ¹ 3 + ¨r
• €
³ € • €A −
− A•
3 + ²v
² º
3 + ²r
3 + ²r
¹Wv

°wv
°
¨v ²
3
/
3
¨v ¨r ²3°wv
•€
•
€
• −
+¿
Á
(3 + ²v )(3 + ²r )°
3 + ²v 3 + ²r
3 + ²v 3 + ²r
olur. Böylece

= A€
°

³ 0°,¹ (A)
¹WX

°wv
°
¨v ²
/
¨v ¨r ²3°wv
/ + º¨v
3
3
•€
•
€
• −
= A€
+¿
Á
(3 + ²v )(3 + ²r )°
3 + ²v 3 + ²r
3 + ²v
3 + ²v 3 + ²r

bulunur. Bu ifade (2) da yerine yazılırsa Uyarı 2. 1 &) ve &&) den
Vw©°

°wv
°
¨v ²
3
/
3
¨v ¨r ²3°wv
•€
•
€
• −
³ 0Vw©°,\ (A) »A €
+¿
Á¼
(3 + ²v )(3 + ²r )°
3 + ²v 3 + ²r
3 + ²v 3 + ²r

\WX

3Vwvu°(vw©)
¨v ²
3 − ¨²
3Vwvu°(vw©)
A
+
A
(3 + ²r )Vwvu°(vw©) 3 + ²v
3 + ²v (3 + ²r )Vwvu°(vw©)
¨v ¨r ²3Vwvu°(vw©)
3 − ¨²
3Vwvu°(vw©)
•
−¨r €
−
3 + ²v (3 + ²r )Vu°(vw©) (3 + ²v )(3 + ²r )°(vw©)uV
[²(¨v − ¨) + 3¯
3Vwvu°(vw©)
¨r
€A
•
=
−
(3 + ²r )Vwvu°(vw©)
3 + ²r
3 + ²v
olur. Böylece
wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
3
¨r
(!,
€
• €A −
•¼
A) = »
V,©,°
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
bulunur.
=

Vw©°

°

\WX

¹WX

(©wv)°wV
3
/ + º¨v r
r
•
•
&&&) V,α,β (! , A) = €
³ 0Vw©°,\ (A) ³ 0°,¹ (A) €
3 + ²v
3 + ²r

eşitliğinden ilk olarak sağdaki toplam hesaplanmalıdır. Tanımdan
Ä

°

°

/r
2/¨v
/ r + 2/º¨v + º r ¨v r
³ 0°,¹ (A)
=
³ 0°,¹ (A) +
³ º0°,¹ (A)
r
r
(3 + ²v )
(3 + ²v )
(3 + ²v )r
¹WX

+

¹WX

°

¨v r
³ 0°,¹ (A)º r
(3 + ²v )r

= (Vu°

\¦

•

)¦

¹WX

°

¦
ŸVu° ¡ + (Vu° •)¦ Å² ŸA − Vu°
¡ ŸVu° ¡

V

¦

r\©

•

©

¦

V

¦

¹WX

°wv
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°

°w¹
¨v r
¨ r ¹ 3 + ¨r
r ²
• €
+
³ º € • €A −
− A•
º
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r

(4)

¹WX

bulunur. Burada aşağıdaki ifade ayrıca hesaplanmalıdır.
°

°w¹
¨ r ¹ 3 + ¨r
²
• €
³ º r € • €A −
− A•
º
3 + ²r
3 + ²r
¹WX

°

°w¹
(² − 2)!
¨r r
¨r ¹wr 3 + ¨r
• Ç³
€A −
•
€
= ²(² − 1) €A −
− A• É
(º − 2)! (² − º)!
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r

+² €A −

¹Wr
°wv

¨r
3
•€
•
3 + ²r 3 + ²r

°wr
°wv
3
¨r r
¨r
3
•
€A −
• + ² €A −
•€
•
= ²(² − 1) €
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r 3 + ²r
bulunur. Böylece
°

°w¹
°wr
¨ r ¹ 3 + ¨r
3
¨r r
²
• €
•
€A −
•
³ º r € • €A −
− A•
= ²(² − 1) €
º
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
¹WX

°wv
¨r
3
•€
•
+² €A −
3 + ²r 3 + ²r
bulunur. Bu ifade (4) de yerine yazılırsa
°

³ 0°,¹ (A)
¹WX

/ r + 2/º¨v + º r ¨v r
(3 + ²v )r

r
°
°wv
/
2/¨v ²
3
¨r
3
• €
• +
€A
•
€
•
−
(3 + ²v )r
3 + ²v
3 + ²r 3 + ²r
3 + ²r
r
r
°wr
°wv
¨v
¨r
¨r
3
3
€A
€A
•
€
•
•
€
•
+
Ê²(²
−
1)
−
+
²
−
Ë
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r 3 + ²r
bulunur. Şimdi bu eşitlik (3) de yerine yazılırsa

=€

V,α,β

(! r

Vw©°

°

\WX

¹WX

(©wv)°wV
3
/ + º¨v r
•
•
, A) = €
³ 0Vw©°,\ (A) ³ 0°,¹ (A) €
3 + ²r
3 + ²v
Vw©°

©°wV
3
1
•
³ / r 0Vw©°,\ (A)
=€
r
(3
)
3 + ²r
+ ²v
\WX

Vw©°

©°wVwv
¨r
3
2¨v ²
•
€A −
•
+€
³ /0Vw©°,\ (A)
3 + ²r
3 + ²r (3 + ²v )r
\WX

Vw©°

©°wVwr
3
¨v r
¨r r
•
€A
• ³ 0Vw©°,\ (A)
+€
²(²
−
1)
−
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r

+ ŸVu° ¡
V

¦

©°wVwv

² ŸA −

Vw©°
¡ ∑\WX 0Vw©°,\ (A)
Vu°¦
©¦
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ifadesinde,

Vw©°

©°wV
3
1
•
³ / r 0Vw©°,\ (A)
_=€
(3 + ²v )r
3 + ²r
\WX

Vw©°

©°wVwv
3
¨r
2¨v ²
•
€A −
•
!=€
³ /0Vw©°,\ (A)
3 + ²r
3 + ²r (3 + ²v )r

3
•
%=€
3 + ²r

©°wVwr

+€

\WX

Vw©°

¨v
¨r r
• ³ 0Vw©°,\ (A)
²(² − 1) €A −
(3 + ²v )r
3 + ²r
r

Vw©°

©°wVwv
3
¨r
•
• ³ 0Vw©°,\ (A)
² €A −
3 + ²r
3 + ²r

Toplamlar ayrı ayrı hesaplanırsa,

Vw©°

\WX

\WX

©°wV
3
1
•
_=€
³ / r 0Vw©°,\ (A)
(3 + ²v )r
3 + ²r
\WX

ifadesinde / r yerine /(/ − 1) + / yazılırsa,
Vw©°

©°wV
(3 − ¨²)!
3
1
¨r \
•
€A
•
_=€
³
/(/
−
1)
−
(3 + ²v )r
(3 − ¨² − /)! /!
3 + ²r
3 + ²r
Vw©°w\
3 + ¨r
×€
− A•
3 + ²r

\WX

Vw©°

Vw©°w\
©°wV
(3 − ¨²)!
1
¨ r \ 3 + ¨r
3
•
€A −
• €
³ /
− A•
+€
(3 + ²v )r
(3 − ¨² − /)! /!
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
\WX

ifadesinde toplamın ilk kısmı
=€

ikinci kısmı , olarak isimlendirilirse,

Vw©°

©°wV
(3 − ¨²)!
3
1
•
³
/(/
−
1)
(3 + ²v )r
(3 − ¨² − /)! /!
3 + ²r
\Wr

Vw©°w\
¨ r \ 3 + ¨r
• €
× €A −
− A•
3 + ²r
3 + ²r
wr (3 − ¨²)(3 − ¨² − 1)
2A¨r
¨r r
3
r
€
•
• Ë
ÊA
−
+
=€
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r
3 + ²r
olur. Böylece
wr (3 − ¨²)(3 − ¨² − 1)
3
•
=€
Ar
(3 + ²v )r
3 + ²r
wr (3 − ¨²)(3 − ¨² − 1) 2A¨
3
r
•
−€
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r
wr (3 − ¨²)(3 − ¨² − 1)
3
¨r r
•
€
•
+€
(3 + ²v )r
3 + ²r
3 + ²r
ifadesi elde edilir. , ile isimlendirilen kısım ele alınırsa,
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(4¨v ¨r ² + 2¨r (3 − ¨² − 1) − 3)
−
¿
3
3(3 + ²v )r
¨v r ¨r
(² − 1) − 1ÁÂ
+² ¿2
3(3 + ²v )r

=€

¨r (3 − ¨²)
¨v r ¨r (² − 1)
(
(3
Ã
2¨
¨
²
+
¨
−
¨²
−
1)
−
3)
+
²
¿
− 3ÁÂ
v r
r
(3 + ²v )r
3r (3 + ²v )r
elde edilir Bu da,
(3 + ²r )r
r
(!
,
A)
=
½(3 − ¨²)”(3 − ¨² − 1) + 2¨v ²• + ¨v r ²(² − 1)¾A r
V,α,β
3r (3 + ²v )r
(3 + ²r ) (3 − ¨²)
(4¨v ¨r ² + 2¨r (3 − ¨² − 1) − 3)
−
¿
3
3(3 + ²v )r
¨v r ¨r
(² − 1) − 1ÁÂ
+² ¿2
3(3 + ²v )r
+

¨r (3 − ¨²)
¨v r ¨r (² − 1)
(
(3
Ã
2¨
¨
²
+
¨
−
¨²
−
1)
−
3)
+
²
¿
− 3ÁÂ
v r
r
(3 + ²v )r
3r (3 + ²v )r
olması demektir.
+

Lemma 2.1:
V,©,° (m, A)

operatörü için aşağıdaki merkezi moment eşitlikleri geçerlidir.
wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
[²(¨v − ¨) + 3¯¨r
3
(!
€
•
&) V,©,° − A, A) = ¿
− 1Á A −
(3 + ²v )3
3 + ²v
3 + ²r
r
&&) V,©,° ((! − A) , A)
(3 + ²r ) (3 + ²r )
=»
¿
½(3 − ¨²)”(3 − ¨² − 1) + 2¨v ²• + ¨v r ²(² − 1)¾
3(3 + ²v ) 3(3 + ²v )
−2[²(¨v − ¨) + 3¯¾ + 1ÌA r
173

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

−¿

2

(Vu°¦ )
V

¿

(4¨v ¨r ² + 2¨r (3 − ¨² − 1) − 3) + ² ´2
)¦

(Vw©°)

V(Vu°•

[°(©• w©)uV¯ ©¦
V

Vu°•

ÁA

©• ¦ ©¦
(²
V(Vu°• )¦

− 1) − 1µÁ +

¨r (3 − ¨²)
¨v r ¨r (² − 1)
( 2¨v ¨r ² + ¨r (3 − ¨² − 1) − 3) + ² ¿
+ rÃ
− 3ÁÂ
(3 + ²v )r
3 (3 + ²v )r
eşitlikleri sağlanır.
Kanıt:

&) Tanımdan açıktır.
&&) V,©,° ((! − A)r , A) = V,©,° (! r , A) − 2A V,©,° (!, A) + A r V,©,° (1, A)
(3 + ²r ) (3 + ²r )
¿
½(3 − ¨²)”(3 − ¨² − 1) + 2¨v ²• + ¨v r ²(² − 1)¾
=»
)
)
3(3 + ²v 3(3 + ²v
−2[²(¨v − ¨) + 3¯¾ + 1ÌA r
−¿

2

(Vu°¦ )
V

(4¨v ¨r ² + 2¨r (3 − ¨² − 1) − 3) + ² ´2
)¦

(Vw©°)

¿V(Vu°

[°(©• w©)uV¯ ©¦
Vu°•

V

•

ÁA

©• ¦ ©¦
(²
V(Vu°• )¦

− 1) − 1µÁ +

¨r (3 − ¨²)
¨v r ¨r (² − 1)
(
(3
Ã
2¨
¨
²
+
¨
−
¨²
−
1)
−
3)
+
²
¿
− 3ÁÂ
v r
r
(3 + ²v )r
3r (3 + ²v )r
dir.

+

Teorem 2.1:

m ∈ •[0, 1¯ olsun. Bu durumda
lim Í∈´

V→U

ƒÐÍ

¬¦ Î’¬¦
,
µ
Î’Ï¦ Î’Ï¦

Ñ

V,©,° (m, A)

− m(A)Ñ = 0.

Kanıt :

m(!) = 1 için durum açıktır. m(!) = ! için
wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
3
¨r
€
• €A −
•¼ − AÒ
lim Í∈´ ¬ƒÐÍ
¦ ,Î’¬¦ µ Ò»
V→U
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
Î’Ï¦ Î’Ï¦
wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
3
3 + ¨r
€
• − 1Ë
Ò
= lim Í∈´ ¬ƒÐÍ
¦ ,Î’¬¦ µ ÒÊ
V→U
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
Î’Ï¦ Î’Ï¦
wv
[²(¨v − ¨) + 3¯
3
¨r
€
• €
•Ò
− lim Í∈´ ¬ƒÐÍ
¦ ,Î’¬¦ µ Ò
V→U
3 + ²v
3 + ²r
3 + ²r
Î’Ï¦ Î’Ï¦
=0
bulunur.
m(!) = ! r için
(Vu° )¦

= lim Ó ¦ (Vu°¦
V
V→U

•)

¦

½(3 − ¨²)”(3 − ¨² − 1) + 2¨v ²• + ¨v r ²(² − 1)¾ − 1Ó
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3 + ¨r r
• Ò
V→U 3 + ²r
(3 − ¨²)
¨v r ¨r
(4¨
(3
(² − 1) − 1ÁÒ
− lim Ò
¨
²
+
2¨
−
¨²
−
1)
−
3)
+
²
¿2
v r
r
V→U 3(3 + ²v )r
3(3 + ²v )r
(3 + ²r )
3 + ¨r
× lim Ò
Ò lim Ô
Ô
V→U
V→U 3 + ²r
3
¨v r ¨r (² − 1)
¨r (3 − ¨²)
( 2¨v ¨r ² + ¨r (3 − ¨² − 1) − 3) + ² ¿
+ lim Õ r Ã
− 3ÁÂÕ
V→U 3 (3 + ²v )r
(3 + ²v )r
× lim Ò€

= lim ÕÃ
V→U

+ lim ÕÃ
V→U

(3 + ²r )r
3 + ¨r r
€
• Õ
½(3
−
¨²)”(3
−
¨²
−
1)•¾Â
3r (3 + ²v )r
3 + ²r

(3 + ²r )r
3 + ¨r r
[(3
€
• Õ
−
¨²)(
2¨
²)¯Â
v
3r (3 + ²v )r
3 + ²r

(3 + ²r )r
3 + ¨r r
r
[¨v ²(² − 1)¯Â €
• Õ
+ lim ÕÃ r
V→U 3 (3 + ²v )r
3 + ²r

3 + ¨r r
• Ò
− lim Ò€
V→U 3 + ²r
(3 + ²r ) (3 − ¨²)
¨r
(4¨
€
•Ò
¿
¨
²)Á
− lim Ò
v
r
V→U
3
3(3 + ²v )r
3 + ²r
(3 + ²r ) (3 − ¨²)
¨r
(3
€
•Ò
− lim Ò
¿
”2¨
−
¨²
−
1)•Á
r
V→U
3
3(3 + ²v )r
3 + ²r
(3 + ²r ) (3 − ¨²)
¨r
(−3)Á
€
•Ò
¿
− lim Ò
V→U
3
3(3 + ²v )r
3 + ²r
(3 + ²r )
¨v r ¨r
¨r
(² − 1) − 1ÁÂ €
•Õ
− lim Õ
Ã² ¿2
r
V→U
3(3 + ²v )
3 + ²r
3
¨r (3 − ¨²)
( 2¨v ¨r ² + ¨r (3 − ¨² − 1) − 3)ÁÒ
+ lim Ò r ¿
V→U 3 (3 + ²v )r
¨r
¨v r ¨r (² − 1)
+ lim Õ r Ã² ¿
− 3ÁÂÕ
V→U 3
(3 + ²v )r
eşitlikleri sağlanır. Burada
(Vu° )
(Vu° )
lim Ö− V¦ ¦ ²3× = −² ve lim Ö V¦ ¦ ²3× = ²
V→U

lim Í∈´

V→U

V→U
ƒÐÍ
(m,
Ñ
A)
− m(A)Ñ
¬¦ Î’¬¦
,
µ V,©,°

Î’Ï¦ Î’Ï¦

eşitliği gösterilmiş olur.

=0

Örnek 1
V,α,β (m, A) operatörü için + = 120, ¨r = 2, ¨v = 3, ²v = 4 , ²r = 5 ve ¨ = 3, ² =
5 alındığında pozitiflik için toplam 16 dan başlatılarak V,α,β (m, A)’in m(A) = 5A r + 1 e
yaklaşımı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1

V,α,β (m, A)

polinom dizisi ile fonksiyona (mavi) yaklaşım n=18 (yeşil), n=30
(turkuaz), n=70 (pembe)

Örnek 2
²v = 4 , ²r = 5 ve ¨ = 3, ² =
V,α,β (m, A) operatörü için + = 100, ¨r = 2, ¨v = 3,
s
5 alındığında V,α,β (m, A)’ in m(A) = 7A + 3 e yaklaşımı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2

V,α,β (m, A)

polinom dizisi ile fonksiyona (mavi) yaklaşım n=45 (yeşil), n=50
(turkuaz), n=70 (pembe)
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ABSTRACT
There are varied algebraic models for connected homotopy 2-types such as group-groupoids,
crossed modules over groups and cat1-groups. It is a well known fact that there is a categorical
equivalent between crossed modules over groups cat1-groups. This equivalence is useful for
extension of crossed modules to higher dimensions and also for interpretations of certain
notions in these two categories such as coverings, normality, actions etc. Covering theory has
an important role in many areas of mathematics such as topological spaces, (topological)
groupoids, (topological) group-groupoids and lifting crossed modules. Actions of internal
categories in any category which has pullbacks has been studied widely in recent years. It is
also a well known fact that, for a given groupoid Ú, the category of covering groupoids of Ú
and the category of groupoid actions of Ú on sets are naturally equivalent. For any groupoid
Ú, groupoid actions of Ú on sets, also known as Ú-operations, are equivalent to functors Ú →
ÛÜÝ from the groupoid Ú to the category of all small sets. Recently, analogous result has been
obtained for the category of group-groupoids, that is, for a given group-groupoid Ú, the
category of covering group-groupoids of Ú and the category of group-groupoid actions of Ú
on groups are naturally equivalent.
Since there is also a natural connection between the category of group-groupoids and the
category of cat1-groups then we can interpret the notion of group-groupoid actions on groups
within the category of cat1-groups. Main objective of this study is to introduce the notion of
action of a cat1-group on groups and investigate the relationship between the actions in these
two categories.
Keywords: Cat1-group, group-groupoid, action.
CAT1-GRUPLARIN GRUPLAR ÜZERİNE ETKİMELERİ
ÖZET
Grup-grupoidler, gruplar üzerinde çaprazlanmış modüller ve cat1-gruplar gibi bağlantılı
homotopi 2-tipleri için bir cebirsel modeldir. Çaprazlanmış modüller ile cat1-gruplar arasında
kategorik bir denkliğin olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Bu denklik, çaprazlanmışlanmış
modüllerin daha yüksek boyutlara genişletilmesi ve ayrıca bu iki kategorideki örtüler,
normallik, etkimeler vb. gibi belirli kavramların yorumlanması için yararlıdır. Örtü teorisi,
topolojik uzaylar, (topolojik) grupoidler ve (topolojik) grup-grupoidler gibi matematiğin
birçok alanında önemli bir role sahiptir. Geri çekilmelere sahip olan herhangi bir kategorideki
iç kategorilerin etkimeleri son yıllarda geniş çapta incelenmiştir. Ayrıca, belirli bir Ú grupoidi
için, Ú nin örtü grupoidlerinin kategorisinin ve Ú nin kümeler üzerindeki grupoid etkimeleri
kategorisinin doğal olarak denk olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Herhangi bir Ú grupoidi için,
Ú-işlemleri olarak da bilinen Ú nin kümeler üzerindeki grupoid etkimeleri, Ú grupoidinden
tüm küçük kümelerin kategorisine Ú → ÛÜÝ fanktorlarına denktir.
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Son zamanlarda benzer bir sonuç grup-grupoidlerin kategorisinde de elde edilmiştir. Yani
belirli bir Ú grup-grupoidi için, Ú nin örtü grup-grupoidlerinin kategorisi ile Ú nin gruplar
üzerindeki grup-grupoid etkimelerinin kategorisi doğal olarak denktir.
Grup-grupoidlerin kategorisi ile cat1-grupların kategorisi arasında da doğal bir denklik olduğu
için, cat1-grupların kategorisinde gruplar üzerinde grup-grupoid etkimeleri kavramını
yorumlayabiliriz. Bu çalışmanın temel amacı, bir cat1-grubunun gruplar üzerindeki etkimesi
kavramını tanıtmak ve bu iki kategorideki etkimeler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Cat1-grup, Grup-grupoid, Etkime.
1. PRELIMINARIES
In this section we recall some preliminary definitions and results on cat1-groups.
Definition 1.1 A cat1-group consist of a group # and two endomorphisms `, !: # → # subject
to the following properties (Loday, 1982; Brown et al., 2011):
(i) `! = !, !` = ` and
(&&)[ker ` , ker !¯ = j0n.
It can easily be seen that `` = `, !! = ! and Im ` = Im !. We will denote the range of
endomorphisms ` and ! with ßà .
A cat1-group is denoted by (#, ßà , `, !) or briefly by (#, `, !) when no confusion arise.
Example 1.2 Every group # can be seen as a cat1-group where ` = ! = 1à , the identity group
homomorphism on #.
Example 1.3 For any abelian group #, if we take ` and ! to be zero morphisms, i.e. `(>) =
0 = !(>) for any > ∈ # then (#, `, !) becomes a cat1-group.
Definition 1.4 (Loday, 1982; Brown et al., 2011) Let (#, `, !) and (#′, `′, !′) be two cat1groups and let m: # → #′ be a group homomorphism. Then m is said to be a cat1-group
morphism if
(&) `′m = m`,
(ii) ! â m = m!.
This will be shown as m: (#, `, !) → (# â , ` â , ! â ). Cat1-groups and morphisms between them as
defined in Definition 1.4 forms a category and this category is denoted by ãäÝ å − æç.
Now we recall the definition of internal categories as given by Datuashvili (2017).
Definition 1.5 An internal category in a category è with pullbacks is a sixtuple
(#X , #v , -X , -v , b, +) where #X and #v are objects of è, and where -X , -v , b and + are
morphisms in è such that
(&)-X b = -v b = 1à‚ ,
(ii) -X + = -X ér , -v + = -v év ,
(&&&)+(1 × +) = +(+ × 1),
(&—)+(1 × b) = +(b × 1) = 1à• .
An internal category in the category of groups is a groupoid (a category in which all
morphisms are isomorphims) and is called a group-groupoid. We will denote a groupgroupoid briefly with Ú = (#X , #v ).
Morphisms between group-groupoids are functors which are also group homomorphisms.
Therefore we can construct the category of group-groupoids whose objects are groupgroupoids and whose morphisms are group-groupoid morphisms. This category is denoted by
æêæë.
Now we recall the definiton of an action of a group-groupoid on a group.
Definition 1.6 Let Ú = (#X , #v ) be a group-groupoid, ì be a group and m: ì → #X be a group
homomorphism. We say that Ú acts on ì over m if there is a group homomorphism
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–: #v ∗ ì → ì
(1.1)
denoted by –(>, ) = > ⋅ where #v ∗ ì = j (>, ) ∣ -X (>) = m( ) n satisfying
(i) for any (>, ) ∈ #v ∗ ì
(1.2)
m(> ⋅ ) = -v (>),
(ii) for any (>, ) ∈ #v ∗ ì and ℎ ∈ #v such that -X (>v ) = -v (>)
(1.3)
>v ⋅ (> ⋅ ) = (>v ∘ >) ⋅ ,
(iii) for any ∈ ì,
1ñ(Ð) ⋅ = .
(1.4)
Here note that, – being a homomorphism is equivalent to the following equation:
(> + >v ) ⋅ ( + v ) = (> ⋅ ) + (>v ⋅ v )
whenever each side make sense.
An action of Ú = (#X , #v ) on a group ì over m: ì → #X will be denoted by (ì, m, –). Let Ú
acts via – â on another group ìâ over m â : ìâ → #X . In this case, a group homomorphism ℎ: ì →
ì′ is said to be a morphism between actions of Ú if m â ℎ = m and ℎ(> ⋅ ) = > ⋅ m( )
whenever > ⋅ is defined. This morphism is denoted by ℎ: (ì, m, –) → (ì′, m′, –′).
For a fixed group-groupoid Ú = (#X , #v ) actions of Ú on groups form a category with the
morphisms defined above. This category is denoted by òóÝæêæë(Ú). Brown and Mucuk
(1994) proved that there is a categorical equivalence between group-groupoids actions of Ú
and covering crossed modules of (ì, , ¨) where (ì, , ¨) is the corresponding crossed
module to Ú. Here
= #X , ì = ker -X , ¨ = -v |õöy ÷‚ and the action of on ì is given by
A ⋅ = 1Í + − 1Í for any A ∈ #X and ∈ ker -X (Brown and Spencer, 1976). Recently,
this result has been extended to more generic categories namely categories of groups with
operations (Akız et al., 2013).
Following theorem, due to Loday (1982), is a well-known result for cat1-groups. Since we
need some details we give a sketch of the proof.
Theorem 1.7 The category æêæë of group-groupoids is naturally equivalent to the category
ãäÝ å − æç of cat1-groups (Loday,1982).
Proof. Let (#, `, !) be a cat1-group. Then the functor
(1.5)
ø: ãäÝ å − æç → æêæë
is given by øX (#, `, !) = (ßà , #, `, !, b, +) on objects where b(') = ' and +(>, >v ) = > −
`(>) + >v , and by øv (m) = ùm|úû , mü for a cat1-group morphism with the domain (#, `, !). It is
easy to see that (ßà , #, `, !, b, +) is a group-groupoid and ùm|úû , mü is a morphism of groupgroupoids.
Conversely, let Ú = (#X , #v ) be a group-groupoid. Then the functor
(1.6)
ý: æêæë → ãäÝ å − æç
is given by ýX (Ú) = (#v , `, !) on objects where ` = b-X and ` = b-v . This functor is given by
ýv (mX , mv ) = mv on morphisms for a group-groupoid morphism (mX , mv ) with the source Ú. It is
easy to see that (#v , `, !) is a cat1-group and mv is a morphism of cat1-groups.
It is straightforward that øý ≃ 1æêæë and ýø ≃ 1ãäÝ å wæç .
Temel (2019) proved a similar result given by Loday (1982) for crossed semimodules, cat1monoids and Schreier internal categories. See also Temel (2020) for further details.
2. ACTIONS OF CAT1-GROUPS ON GROUPS
For any group homomorphisms m: ì → • and >: → • with the same target we will denote
the pullback of m over > by
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ìñ ×
= j ( , ,) ∣ ∈ ì, , ∈ , m( ) = >(,) n.
(2.1)
1
Definition 2.1 Let (#, `, !) be a cat -group, ì be a group and : ì → ßà be a group
homomorphism. If there is a group homomorphism –: #„ × ì → ì denoted by –(>, ) = > ⋅
for any > ∈ # and ∈ ì such that `(>) = ( ) satisfying
(&) (> ⋅ ) = !(>) for any (>, ) ∈ #„ × ì,
(ii)(ℎ − `(ℎ) + >) ⋅ = ℎ ⋅ (> ⋅ ) whenever both side of the equation is defined and `(ℎ) =
!(>),
(&&&) ( ) ⋅ = for any ∈ ì
then we say that – is an action of on ì over .
Here note that, if `(ℎ) = 0 (hence !(>) = 0) in condition (ii) then this condition has a simpler
form which is
(ii)’ (ℎ + >) ⋅ = ℎ ⋅ (> ⋅ )
whenever `(>) = ( ). – being a homomorphism is equivalent to following equation
(2.2)
(> + ℎ) ⋅ ( + ,) = > ⋅ + ℎ ⋅ ,
for all >, ℎ ∈ # and , , ∈ ì such that `(>) = ( ) and `(ℎ) = (,). As a consequence of
the equation (2.2) 0à ⋅ 0 = 0 where 0à and 0 are the identity elements of # and ì,
respectively.
Proposition 2.2 Let = (#, `, !) acts on a group ì over : ì → ßà . Then (#„ × ì, `, !)
becomes a cat1-group where `(>, ) = (`(>), ) and !(>, ) = (!(>), > ⋅ ) for any (>, ) ∈
#„ × ì.
Proof. We need to show that the cat1-group conditions are satisfied.
(i)
For any (>, ) ∈ #„ × ì
`!(>, ) = `(!(>), > ⋅ )
= ( (> ⋅ ), > ⋅ )
= (!(>), > ⋅ )
= !(>, )

(2.3)

!`(>, ) = !(`(>), )
= (!`(>), `(>) ⋅ )
(2.4)
= (`(>), ( ) ⋅ )
= (`(>), )
= `(>, ).
(ii) Let (>, ) ∈ ker` and (ℎ, ,) ∈ ker!. Then we get = 0, > ∈ ker`, ℎ ∈ ker! and ℎ ⋅
, = 0 from the definitions of ` and !. Hence
(>, ) + (ℎ, ,) = (>, 0) + (ℎ, ,)
= (> + ℎ, 0 + ,)
(2.5)
= (ℎ + >, , + 0)
= (ℎ, ,) + (>, 0)
This completes the proof.
The cat1-group defined in Proposition 2.2 is called the action cat1-group which we denote by
⋉ ì = (#„ × ì, `, !). Here note that one can easily see that the projection map év : ⋉
ì → is a cat1-group morphism.
and
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Let = (#, `, !) be a cat1-group which has actions –: #„ × ì → ì and –′: #„ × â ì′ → ì′ on
groups ì over : ì → ` and ì′ over ′: ì′ → `, respectively. A morphism from the action –
to the –′ is a group homomorphism m: ì → ì′ such that ′m = and m is #–invariant, that is,
m– = –′(1 × m) or in terms of elements we can express this condition as m(> ⋅ ) = > ⋅ m( )
for any (>, ) ∈ #„ × ì. In a diagrammatic way, a morphism between the actions – and –′ is
a group homomorphism m: ì → ì′ such that the following diagram is commutative.

For a fixed cat1-group = (#, `, !), actions of
on groups forms a category with the
morphisms defined above. This category will be denoted by òóÝãäÝ å − æê( ).
Theorem 2.3 Let = (#, `, !) be a given cat1-group and Ú be the corresponding groupgroupoid to . Then the category òóÝãäÝ å − æê( ) of group-groupoid actions of
is
naturally equivalent to the category òóÝæêæë(Ú) of group-groupoid actions of Ú on groups.
Proof. First of all, here, #v = #, #X = ßà , -X = `, -v = !, b(') = ' and
(2.6)
+(>, >v ) = > − `(>) + >v
for any ' ∈ ßà , >, >v ∈ #v .
Let ì be a group, let : ì → ßà be a group homomorphism and let acts on ì over . Then
it is easy to see that there is a group homomorphism –: #„ × ì → ì such that the conditions
(i)-(iii) of Definition 2.1. Hence Ú acts on ì over . Now, let acts on another group ì′ over
a group-homomorphism ′ via –′: #„ × â ì′ → ì′ and let m be a morphism of actions from
the action – to the –′. Then m: (ì, , –) → (ì′, ′, –′) is a morphism of actions of Ú.
Conversely, if there is an action –: #v ∗ ì → ì of Ú on ì over : ì → #X . Then #v ∗ ì =
#„ × ì and this defines an action of (#, `, !) on ì over . Moreover, if ℎ: (ì, , –) →
(ì′, ′, –′) is a morphism between actions of Ú then it is easy to see that ℎ is also a morphism
between the actions of (#, `, !).
Other details are straightforward.
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ABSTRACT
Crossed modules were introduced by Whitehead (1946) and they model all (connected)
homotopy 2-types, i.e. connected spaces with éV ( ) = 0 for 3 ≥ 2 whilst groups model all
(connected) homotopy 1-types. Crossed module concept generalizes the concept of normal
subgroup and that of module since these are standart examples of crossed modules. A crossed
module consists of two group homomorphisms ¨: ì → and → Aut(ì) (i.e. an action of
on ì which denoted by , ⋅ ) satisfying (i) ¨(, ⋅ ) = , + ¨( ) − , and (ii) ¨( ) ⋅ v = +
for all , v ∈ ì and , ∈ . Crossed modules has various applications in many other
v−
branches of mathematics.
Brown and Spencer proved that the category of group objects in the category of small
categories, which is also called the category of group-groupoids, and the category of crossed
modules are equivalent. This equivalence makes it possible to interpret a notion or a concept
or a problem given in one of the above-mentioned categories in another. It also has been
shown that group-groupoids are in fact internal categories within the category of groups. The
study of internal category theory was continued in the work of Datuashvili (1995).
Cohomology theory of internal categories within certain algebraic categories which are called
category of groups with operations is developed in 1995. The equivalence of the above
mentioned categories enables us to generalize some results on group-groupoids to more
general internal groupoids for a certain algebraic category.
The main object of this presented study is to construct, in the category of cat1-groups, an
object which is called the actor, that plays analogous role to automorphism group in the
category of groups. Similar construction is studied for crossed modules over groups by Lue
(1979) and developed by Norrie (1987). Norrie called this structure by actor crossed module.
Keywords: Cat1-group, Crossed module, Actor.
CAT1-GRUPLARIN AKTÖRÜ
ÖZET
Çaprazlanmış modüller Whitehead (1946) tarafından tanıtılmış ve gruplar tüm (bağlantılı)
homotopi 1-tiplerini modellerken, çaprazlanmış modüller tüm (bağlantılı) homotopi 2tiplerini, yani 3 ≥ 2 için éV ( ) = 0 şartını sağlayan bağlantılı uzayları, modellemektedir.
Çaprazlanmış modül kavramı, normal alt grup ve modül kavramlarının bir genelleştirmesidir,
çünkü bunlar çaprazlanmış modüllerin standart örnekleridir. Bir (ì, , ¨) çaprazlanmış modül
¨: ì → ve → Aut(ì) (yani,
nin ì üzerinde, , ⋅ ile gösterilen bir etkimesi) grup
homomorfizmlerinden oluşur ve her , v ∈ ì ve , ∈ için (i) ¨(, ⋅ ) = , + ¨( ) − , ve
(ii) ¨( ) ⋅ v = + v − şartlarını sağlar. Çaprazlanmış modüller, matematiğin diğer
birçok dalında çeşitli uygulamalara sahiptir.
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Brown ve Spencer, grup-grupoidlerin kategorisi olarak da adlandırılan küçük kategoriler
kategorisindeki grup objeleri kategorisinin ve gruplar üzerindeki çaprazlanmış modüller
kategorisinin denk olduğunu kanıtlamıştır. Bu denklik, yukarıda belirtilen kategorilerden
birinde verilen bir kavramı veya bir problemi diğerinde yorumlamayı mümkün kılar. Ayrıca
grup-grupoidlerin aslında grupların kategorisi içindeki iç kategoriler olduğu da gösterilmiştir.
İç kategori teorisi Datuashvili'nin çalışmalarında devam etmiştir (Datuashvili, 1995). Çok
işlemli gruplar kategorisi olarak adlandırılan belirli cebirsel kategoriler içindeki iç
kategorilerin kohomoloji teorisi 1995'te geliştirilmiştir. Yukarıda belirtilen kategorilerin
denkliği, grup-grupoidleri üzerindeki bazı sonuçları belirli bir cebirsel kategori için daha
genel iç grupoidlere genellememizi sağlar.
Sunulan bu çalışmanın ana amacı, cat1-grupoidler kategorisinde, aktör olarak adlandırılan ve
gruplar kategorisinde otomorfizm grubuna benzer bir rol oynayan bir obje oluşturmaktır.
Benzer yapı, Lue (1979) tarafından gruplar üzerindeki çaprazlanmış modüller için çalışılmış
ve Norrie (1987) tarafından geliştirilmiştir. Norrie, bu yapıyı aktör çaprazlanmış modülü
olarak adlandırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cat1-grup, Çaprazlanmış modül, Aktör.
1. PRELIMINARIES
In this section we recall some preliminary definitions and results on cat1-groups.
Definition 1.1 A cat1-group consist of a group # and two endomorphisms `, !: # → # subject
to the following properties (Loday, 1982; Brown et al., 2011):
(&)`! = !, !` = ` and
(&&)[ker ` , ker !¯ = j0n.
It can easily be seen that `` = `, !! = ! and Im ` = Im !. We will denote the range of
endomorphisms ` and ! with ßà .
A cat1-group is denoted by (#, ßà , `, !) or briefly by (#, `, !) when no confusion arise.
Example 1.2 Every group # can be seen as a cat1-group where ` = ! = 1à , the identity group
homomorphism on #.
Example 1.3 For any abelian group #, if we take ` and ! to be zero morphisms, i.e. `(>) =
0 = !(>) for any > ∈ # then (#, `, !) becomes a cat1-group.
Definition 1.4 (Loday, 1982; Brown et al., 2011) Let (#, `, !) and (#′, `′, !′) be two cat1groups and let m: # → #′ be a group homomorphism. Then m is said to be a cat1-group
morphism if
(&)`′m = m`,
(&&)! â m = m!.
This will be shown as m: (#, `, !) → (# â , ` â , ! â ). Cat1-groups and morphisms between them as
defined in Definition 1.4 forms a category and this category is denoted by ãäÝ å − æç.
Now we recall the definition of crossed modules.
Definition 1.5 A crossed module (ì, , ¨) contains two groups ì and , a group
homomorphism ¨: ì → and a (left) group action of on ì, denoted by , ⋅ for all ∈ ì
and , ∈ , which satisfies the following conditions (Whitehead, 1946;1949):
(i) for any ∈ ì and , ∈
(1.1)
¨(, ⋅ ) = , + ¨( ) − ,
(ii) for any , v ∈ ì
¨( ) ⋅ v = + v − .
(1.2)
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Example 1.6 Let # be a group and let be a normal subgroup of #. Then # has a left action
on
defined by > ⋅ 3 = > + 3 − >. In this case, with the inclusion group homomorphism
&: → #, 3 ↦ &(3) = 3, the triple ( , #, &) becomes a crossed module.

Example 1.7 Let # be a group. Then the automorphism group Aut(#) of # has a natural
action on # given by O ⋅ > = O(>) for any > ∈ # and O ∈ Aut(#). Then inner automorphism
map
# → Aut(#)
(1.3)
> ↦ m
where m (>v ) = > + >v − > for any >v ∈ # has a structure of a crossed module.
Example given above is the motivating example for the notion of actor in various categories.
The notion of actor corresponds to the automorphism group in the category of groups.
Definition 1.8 Let (ì, , ¨) and (ìâ , â , ¨ â ) be two crossed modules, and let mv : ì → ìâ and
mX : → â be two group homomorphisms such that
(&)¨ â mv = mX ¨,
(ii) for any , ∈ and ∈ ì
(1.4)
mv (, ⋅ ) = mX (,) ⋅ mv ( ).
Then we say that ⟨mv , mX ⟩ is a crossed module morphism from (ì, , ¨) to (ìâ , â , ¨ â )
(Whitehead, 1946;1949).
Crossed modules and morphisms between them forms a category and this category is denoted
by
ë(æç) or briefly
ë.
Following theorem, due to Loday (1982), is a well-known result for cat1-groups. Since we
need some details we give a sketch of the proof.
Theorem 1.9 The category
ë of crossed modules over groups is naturally equivalent to
1
å
the category ãäÝ − æç of cat -groups (Loday,1982).
Proof. Let (#, `, !) be a cat1-group. Then the functor
(1.5)
ø: ãäÝ å − æç →
ë
is given by øX (#, `, !) = (ker ` , ßà , !|õöy „ ) on objects and by øv (m) = ùm|õöy „ , m|úû ü for a
cat1-group morphism with the domain (#, `, !). It is easy to see that the triple
(ker ` , ßà , !|õöy „ ) is a crossed module and ùm|õöy „ , m|úû ü is a morphism of crossed modules.
Conversely, let (ì, , ¨) be crossed module. Then the functor
(1.6)
ý:
ë → ãäÝ å − æç
is given by ýX (ì, , ¨) = (ì ⋊ , `̅, !̅) on objects where ì ⋊ is the semi-direct product of ì
and , and
`̅( , ,) = (0, ,)
(1.7)
!̅( , ,) = (0, ¨( ) + ,)
for any ( , ,) ∈ ì ⋊ . This functor is given by ýv (⟨mv , mX ⟩) = mv × mX on morphisms for a
crossed module morphism ⟨mv , mX ⟩ with the source (ì, , ¨). It is easy to see that (ì ⋊ , `̅, !)̅
is a cat1-group and mv × mX is a morphism of cat1-groups.
It is straightforward that øý ≃ 1 ë and ýø ≃ 1ãäÝ å wæç .
2. ACTOR OF CAT1-GROUPS
The notion of actor of a crossed module is introduced by Norrie (1990). In order to define the
actor objects in the category of crossed modules she used derivations of that crossed module.
Further details on derivations can be found in Norrie (1987) and Lue (1979).
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Before giving the definiton of the actor of a cat1-group we need to define the notion of
homotopy between the cat1-group morphisms.
Definition 2.1 Let (#, `, !) and (# â , ` â , ! â ) be two cat1-groups and let mv , mr : (#, `, !) →
(# â , ` â , ! â ) be two parallel cat1-group morphisms. If there is a group homomorphism -: ßà →
# â satisfying
(&)` â - = mv |úû , ! â - = mr |úû and
(ii) for any > ∈ #
mr ”> − `(>)• + -”`(>)• = -”!(>)• + mv (−!(>) + >)
(2.1)
then we say that - is a homotopy from mv to mr , and that mv is homotopic to mr . This situation
is denoted by -: mv ⇒ mr .
All homotopies between the cat1-group morphisms from (#, `, !) to (# â , ` â , ! â ) will be denoted
by ( , â ). In particular, all homotopies between the cat1-group morphisms from (#, `, !) to
itself will be denoted briefly by ( ) which is short for ( , ).
Lemma 2.2 Every cat1-group morphism m: (#, `, !) → (# â , ` â , ! â ) is homotopic to itself.
Proof. It is easy to see that 1ñ : ßà → #′ defined by 1ñ (') = m(') for any ' ∈ ßà is a
homotopy from m to itself.
Proposition 2.3 Let (#, `, !), (# â , ` â , ! â ) and (# ââ , ` ââ , ! ââ ) be three cat1-groups, let
mv , mr : (#, `, !) → (# â , ` â , ! â ) and mvâ , mrâ : (# â , ` â , ! â ) → (# ââ , ` ââ , ! ââ ) be cat1-group morphisms
such that mv is homotopic to mr with -: mv ⇒ mr and mvâ is homotopic to mrâ with - â : mvâ ⇒ mrâ .
Then - â ∘ - is a homotopy from mvâ mv to mrâ mr , i.e. - â ∘ -: mvâ mv ⇒ mrâ mr where
(- â ∘ -)(') = - â mr (') − mvâ mr (') + mvâ -(')
(2.2)
for any ' ∈ ßà .
Proof. Let ', 'v ∈ ßà . First of all it is easy to see that - â mr ('v ) − mvâ mr ('v ) ∈ ker ` ââ and
−mvâ mr (') + mvâ -(') ∈ ker ! ââ , hence they commutes from the condition (ii) of Definition 1.1.
Then
(- â ∘ -)(' + 'v ) = - â mr (' + 'v ) − mvâ mr (' + 'v ) + mvâ -(' + 'v )
= - â mr (') + - â mr ('v ) − mvâ mr ('v) − mvâ mr (') + mvâ -(') + mvâ -('v )
(2.3)
= - â mr (') − mvâ mr (') + mvâ -(') + - â mr ('v ) − mvâ mr ('v ) + mvâ -('v )
= (- â ∘ -)(') + (- â ∘ -)('v )
which proves that - â ∘ - is a group homomorphism. Now we need to show that - â ∘ satisfies the conditions of Definition 2.1.
(i) Let ' ∈ ßà . Then
` ââ (- â ∘ -)(') = ` ââ ”- â mr (') − mvâ mr (') + mvâ -(')•
= ` ââ ”- â mr (')• − ` ââ ”mvâ mr (')• + ` ââ ”mvâ -(')•
(2.4)
= mvâ mr (') − mvâ mr (') + mvâ mv (')
= (mvâ mv )|úû (')
and
! ââ (- â ∘ -)(') = ! ââ ”- â mr (') − mvâ mr (') + mvâ -(')•
= ! ââ ”- â mr (')• − ! ââ ”mvâ mr (')• + ! ââ ”mvâ -(')•
(2.5)
= mrâ mr (') − mvâ mr (') + mvâ mr (')
= (mrâ mr )|úû (').
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(ii) Let > ∈ #. If we substitute / ≔ mrâ mr ”> − `(>)• + (- â ∘ -)”`(>)• then

/ = mrâ Ÿmr (>) − ` â ”mr (>)•¡ + - â mr ”`(>)• − mvâ mr ”`(>)• + mvâ -”`(>)•

= mrâ Ÿmr (>) − ` â ”mr (>)•¡ + - â ` â ”mr (>)• − mvâ mr ”`(>)• + mvâ -”`(>)•

= - â ! â ”mr (>)• + mvâ Ÿ−! â ”mr (>)• + mr (>)¡ − mvâ mr ”`(>)• + mvâ -”`(>)•

= - â ! â ”mr (>)• − mvâ Ÿ! â ”mr (>)•¡ + mvâ Ÿmr ”> − `(>)• + -”`(>)•¡
= - â mr ”!(>)• − mvâ mr ”!(>)• + mvâ Ÿ-”!(>)• + mv (−!(>) + >)¡

(2.6)

= - â mr ”!(>)• − mvâ mr ”!(>)• + mvâ -”!(>)• + mvâ mv (−!(>) + >)
= (- â ∘ -)”!(>)• + mvâ mv (−!(>) + >),
which
i.e.
mrâ mr ”> − `(>)• + (- â ∘ -)”`(>)• = (- â ∘ -)”!(>)• + mvâ mv (−!(>) + >),
completes the proof.
Lemma 2.4 Let (#, `, !) be a cat1-group. Then the embedding $: ßà → #, ' ↦ $(') = ' is a
homotopy from 1à to 1à , i.e. $: 1à ⇒ 1à . Moreover, for any cat1-group morphisms
mv , mr : (#, `, !) → (# â , ` â , ! â ) if there is a homotopy -: mv ⇒ mr then
(2.7)
- ∘ $ = - = $ ∘ -.
Proof. It is straightforward.
Here note that from the proof of Lemma 2.2 $ = 1vû .
One can see that ( ) is a monoid with the operation ∘ defined in Proposition 2.3 where
$: 1à ⇒ 1à , given in Lemma 2.4, is the identity element. Units according to this operation are
called regular, that is, a homotopy -: mv ⇒ mr in ( ) is regular if and only if there is a
homotopy - wv : mvâ ⇒ mrâ in ( ) such that
(2.8)
- ∘ - wv = $ = - wv ∘ -.
( ), has a
In this case, the set of all regular homotopies, which will be denoted by
structure of a group. It is worth to mention here that mvâ = mvwv and mrâ = mrwv since $ = - ∘
- wv : mvâ mv = 1à → mrâ mr = 1à and $ = - wv ∘ -: mv mvâ = 1à → mr mrâ = 1à . This is equivalent to
say that any homotopy -: mv ⇒ mr is regular if and only if mv and mr are cat1-group
isomorphisms.
There is also a partial operation on ( ) defined as follows: Let -: mv ⇒ mr and -v : mr ⇒ ms
be two homotopies in ( ). Then -v ⊕ -: mv ⇒ ms is also a homotopy where
(-v ⊕ -)(') = -v (') − mr (') + -(')
(2.9)
(
)
for any ' ∈ ßà . Up to this operation, any homotopy -: mv ⇒ mr in
has an inverse
-̅ : mr ⇒ mv given by
(2.10)
-̅ (') = mv (') − -(') + mr (')
̅
̅
such that - ⊕ - = 1ñ• and - ⊕ - = 1ñ¦ . Also, it is easy to see that - ⊕ 1ñ• = - = 1ñ¦ ⊕ -.
Proposition 2.5 Let -, -v , - â , -vâ ∈ ( ) with -: mv ⇒ mr , -v : mr ⇒ ms , - â : mvâ ⇒ mrâ and
-vâ : mrâ ⇒ msâ . Then
(-vâ ∘ -v ) ⊕ (- â ∘ -) = (-vâ ⊕ - â ) ∘ (-v ⊕ -).
(2.11)
Proof. It can be shown by easy calculations.
As a result of Proposition 2.5 we can obtain the following results: Let -: mv ⇒ mr and -v : mr ⇒
ms be two homotopies in ( ). Then
-v ⊕ - = (-v ∘ $) ⊕ Ÿ1ñ¦ ∘ ”1ñwv
∘ -•¡
¦
= ”-v ⊕ 1ñ¦ • ∘ Ÿ$ ⊕ ”1ñwv
∘ -•¡
¦
= -v ∘ 1ñwv
∘¦
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and

-v ⊕ - = ($ ∘ -v ) ⊕ ””- ∘ 1ñwv
• ∘ 1ñ¦ •
¦

= Ÿ$ ⊕ ”- ∘ 1ñwv
•¡ ∘ ”-v ⊕ 1ñ¦ •
¦

(2.13)

= - ∘ 1ñwv
∘ -v .
¦
wv
wv
Hence -v ⊕ - = -v ∘ 1ñ¦ ∘ - = - ∘ 1ñ¦ ∘ -v . This means that the operation ⊕ can be given
in terms of the operation ∘. In particular case if mr = 1à then
(2.14)
-v ∘ - = -v ⊕ - = - ∘ -v .
1
∗
∗
( ), ` , ! ) becomes a cat1-group
Theorem 2.6 For any cat -group (#, `, !) the triple (
∗ (-)
∗ (-)
( ) with -: mv ⇒ mr .
where `
= 1ñ• and !
= 1ñ¦ for any - ∈
∗
∗
( ), ` , ! ) satisfies the conditions given in Definition 1.1.
Proof. We need to prove that (
∗ ∗
( ) with
(i) It can easily be seen that ` ! = ! ∗ and ` ∗ ! ∗ = ! ∗ . Indeed for any - ∈
-: mv ⇒ mr
` ∗ ! ∗ (-) = ` ∗ ”1ñ¦ • = 1ñ¦ = ! ∗ (-)
(2.15)
and
! ∗ ` ∗ (-) = ! ∗ ”1ñ• • = 1ñ• = ` ∗ (-).
(2.16)
∗
∗
(ii) First we compute ker ` and ker ! . Here
( ) ∣ ` ∗ (-) = $ n
(2.17)
ker ` ∗ = j - ∈
and
( ) ∣ ! ∗ (-) = $ n
(2.18)
ker ! ∗ = j - ∈
â
â
∗
∗
and hence if -: mv ⇒ mr ∈ ker ` then mv = 1à , similarly, if -′: mv ⇒ mr ∈ ker ! then mrâ = 1à .
Now we can see that - ∘ - â = - â ∘ - for any - ∈ ker ` ∗ and - â ∈ ker ! ∗ from equation (2.5).
Hence the proof is complete.
( ), ` ∗ , ! ∗ ) is called the actor
Definition 2.7 For any cat1-group (#, `, !) the cat1-group (
( ), ` ∗ , ! ∗ ).
of (#, `, !) and denoted by (#, `, !) = (
3. CONCLUSION
Actor objects has a very important role in homological category theory. First of all, every
action on an object can be describe through the actor of that object. Further, in order to define
group-like definitions for an object such as centre, holomorph, etc. one needs the actor object.
Therefore, now it is possible and could be interesting to study these kind of subjects.
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ABSTRACT
Fixed point theory, a topic of mathematics, is an interesting field of study for researchers.
Accordingly, many novel iteration methods have been defined such as Kirk type, Jungck type,
parallel type, hyperbolic type, etc. In addition, these iteration methods are used to obtain the
existence or the uniqueness of fixed points of certain mappings in different spaces, such as
metric spaces, Banach spaces, quasi-metric spaces, convex metric spaces, partially ordered
metric spaces and hyperbolic spaces. Also, strong convergence, stability, data dependence,
and rate of convergence of various iteration methods have been worked on certain spaces.
Moreover, it has been observed that it is possible to reach the solutions of nonlinear equations
under certain conditions by using these defined iteration methods.
In this study, we have rewritten some iteration methods in the literature in Jungck-type.
Further, we have obtained the convergence result in Banach spaces for this iteration method
by using mapping satisfying certain conditions. We also compare the rate of convergence of
this Jungck-type iteration method and the other iteration methods in the literature for the same
mapping and we have given a numerical example to support this result. Moreover, a stability
result has been obtained for this iteration method in any Banach space for a given pair of
mappings.
Keywords: Fixed point, iteration method, convergence, rate of convergence, stability.
JUNGCK TİPİ İTERASYON YÖNTEMİ İÇİN BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ
ÖZET
Bir matematik konusu olan sabit nokta teorisi, araştırmacılar tarafından ilgi çekici bulunan bir
çalışma alanıdır. Buna nedenle Kirk tipi, Jungck tipi, paralel tip, hiperbolik tip vb. gibi birçok
yeni yineleme yöntemi tanımlanmıştır. Ek olarak, bu iterasyon yöntemleri, metrik uzaylar,
Banach uzayları, quasi metrik uzaylar, konveks metrik uzaylar, kısmi sıralı metrik uzaylar ve
hiperbolik uzaylar gibi farklı uzaylardaki belirli dönüşümlerin sabit noktalarının varlığını
veya tekliğini elde etmek için kullanılır. Ayrıca, belirli uzaylar üzerinde çeşitli iterasyon
yöntemlerinin kuvvetli yakınsama, veri bağımlılığı, kararlılık ve yakınsama hızı çalışılmıştır.
Dahası, tanımlanan bu iterasyon yöntemlerini kullanarak lineer olmayan denklemlerin
çözümlerine belirli koşullar altında ulaşılabileceği gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada literatürdeki bazı iterasyon yöntemlerini Jungck tipinde yeniden yazdık. Ek
olarak, bu yeni iterasyon yöntemi için Banach uzaylarında belirli koşulları sağlayan dönüşüm
kullanarak yakınsama sonucunu elde ettik. Aynı dönüşüm için bu yeni Jungck tipi iterasyon
yöntemi ile literatürdeki diğer iterasyon yöntemlerinin yakınsama hızını da karşılaştırdık ve
bu sonucu desteklemek için sayısal bir örnek verdik.
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Son olarak, belirli bir dönüşüm çifti için herhangi bir Banach uzayında bu yineleme yöntemi
için kararlılık sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sabit nokta, iterasyon metodu, yakınsaklık, yakınsaklık hızı, kararlılık
INTRODUCTION AND BACKGROUND INFORMATION
Let us recall some Jungk-type fixed point iteration methods:
The following iteration method was introduced by Jungck [1]:
AVuv = (AV ∀ 3 ∈ ℕ.

(1.1)

The equation (1.1) is Jungck iteration method [1].
Jungck-Noor iteration method [2] was introduced as follows:
AVuv = (1 − ¨V ) AV + ¨V (1V
1V = (1 − ²V ) AV + ²V (_V
(1.2)
_V = (1 − V ) AV + V (AV
In 2011, Jungck-SP iteration method [3] was introduced as follows:
AVuv = (1 − ¨V ) 1V + ¨V (1V
1V = (1 − ²V ) _V + ²V (_V
(1.3)
_V = (1 − V ) AV + V (AV
and Jungck-Sahu iteration method [4] was introduced as follows:
AVuv = (1V
(1.4)
(1
1V = − ¨ V ) AV + ¨ V (AV
We have rewritten . ∗ iteration method [5] with Jungck-type as under:
AVuv = (1V
1V = (_V
(1.5)
(1
_V = − ¨V ) V + ¨V ( V
V = (1 − ²V ) AV + ²V (AV
in which ¨V , ²V, and V be sequences in [0,1¯.
Definition 1.1. [6] The pair , (: i → is called contractive if there exist a real number ∈
[0,1) and a continuous function : ℝu → ℝu such that (0) = 0 and for all A, 1 ∈ i, we
have
‖(A − (1‖ ≤ ‖ A − 1‖ + (‖ A − (1‖)
(1.6)
Definition 1.2. [7] Let be nonempty set and , (: → be mappings. If (A = A, then A ∈
is called coincidence point of ( and . If (A = A = A, then A ∈ is called common fixed
point of ( and . If 9 = (A = A for some A ∈ , then 9 is called the point of coincidence of
( and . If ( A = (A for all A ∈ , then a pair ( , () is called commuting. If ( A = (A
whenever (A = A for some A ∈ , then a pair ( , () is called weakly compatible.
Definition 1.3. [8] Let , (: i → , ((@) ⊆ (@) and 9 = (A = A. For any AX ∈ i , let the
sequence j AV nU
VWX generated by the iterative sequence AV = m((, AV ) converges to 9. Let
j AV nU
⊂
be
an arbitrary sequence and set bV = -” Vuv , m((, V )•, 3 = 0,1,2, . ... Then
VWX
the iterative algorthim m((, AV ) will be called ( , ()-stable if and only if lim bV = 0 implies
V→U

that lim 1V = 9.
V→U

192

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Definition 1.4. [9] Assume that the iterative sequences jøV n and jýV n, convergent to 9. Let we
have the following error estimates
‖øV − 9‖ ≤ `V(v)
(r)
‖ýV − 9‖ ≤ `V
(v)
(r)
(v)
(r)
in which lim `V = lim `V = 0. If Ö`V × converges faster than Ö`V ×, then one can say
V→U

V→U

that jøV n converges faster than jýV n to 9.
(v)
(r)
Definiton 1.5. [10] Let lim —V = lim —V = 9. If the following condition is satisfied
V→U

V→U

lim

V→U

#—V − 9#
(v)

#—V − 9#
(r)

= 0,

then one can say that Ö—V × converges faster than Ö—V × to 9.
U
Lemma 1.6 [11] Let j$V nU
VWX and jIV nVWX be nonnegative real sequences satisfying the
following inequality:
$Vuv ≤ (1 − %V )$V + IV ,
›Î
where %V ∈ (0,1) for all 3 ∈ ℕ, ∑U
VWX %V = ∞ and & → 0 as 3 → ∞, then limV→U $V = 0.
(v)

(r)

Î

2. MAIN RESULTS
Theorem 2.1 Assume that pair , (: i → satisfy the contractive condition (1.6) in which
((i) ⊆ (i) and (i) is a complete subset of . Let the set of all coincidence points of
and ( be •( , (). Let j AV nU
VWX be a sequence derived from (1.5) with control sequence
j¨V nU
in
[0,1¯
satisfying
the
condition ∑U
∈ •( , () such that
VWX
VWX ¨V = ∞. If there exist an
U
9 = ( = , then j AV nVWX converges to 9. In adittion, if i = and and ( are weakly
compatible, then 9 is a unique common fixed point of and (.
Proof From the condition (1.6) and iteration method (1.5), we have
‖ V − 9‖ ≤ (1 − ²V )‖ AV − 9‖ + ²V ‖(AV − 9‖
≤ (1 − ²V )‖ AV − 9‖ + ²V ‖ AV − ‖ + (‖ − ( ‖)
= (1 − ²V )‖ AV − 9‖ + ²V ‖ AV − ‖
= (1 − ²V (1 − ))‖ AV − 9‖
Since (1 − ²V (1 − )) ∈ [0,1¯ and ∈ [0,1) we obtain
‖ V − 9‖ ≤ ‖ AV − 9‖
Using equation (2.2) and we get
‖ _V − 9‖ ≤ (1 − ¨V )‖ V − 9‖ + ¨V ‖( V − 9‖
≤ (1 − ¨V )‖ V − 9‖ + ¨V ‖ V − 9‖
≤ [(1 − ¨V (1 − )¯‖ V − 9‖
≤ [(1 − ¨V (1 − )¯‖ AV − 9‖
Also, we have
‖ 1V − 9‖ = ‖(_V − 9‖
≤ ‖ _V − 9‖
Similarly
‖(1V − 9‖ ≤ ‖ 1V − 9‖
By using (2.3), (2.4), and (2.5), we get
‖ AVuv − 9‖ ≤ r [(1 − ¨V (1 − )¯‖ AV − 9‖
From the above inequeality, we obtain
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‖ AVuv − 9‖ ≤

r(Vuv)

V

'[1 − ¨« (1 − )¯‖ AV − 9‖

(2.7)

«WX

Since 1 − 9 ≤ $ w( , we get
• r(Vuv)
(2.8)
‖ AVuv − 9‖ ≤
‖ AX − 9‖
Î
$ (vw‘) ∑)*‚ ©)
By taking limit in the inequality in (2.8) as 3 → ∞, we obtain AV → 9.
Now, we prove that the uniqueness of 9 which is common fixed point of and ( . Let there
exists another point of coincide — of the pair ( , (). Then, there exist , ∈ ( , () such that
, = (, = —. By using inequality (1.6), we obtain
0 ≤ ‖9−—‖ =‖( −(,‖ ≤ ‖ − ,‖ + (‖ − ( ‖) = ‖9−—‖

which implies that 9 = —. Moreover, and ( are weakly compatible and 9 = ( = , then
(9 = (( = ( = ( implies (9 = 9. Therefore, (9 is a point of coincidence of the
pair ( , () and because point of coincidence is unique, then (9 = 9. So, 9 = (9 = 9
implies that 9 is a unique common fixed point of and (.
Theorem 2.2 Let , i and ( with ∈ •( , () such that 9 = ( =
be the same as in
U
j
n
and
be
defined
by
iterative
algorithm
(1.5)
and iterative
Theorem 1. Let jAV nU
V VWX
VWX
U
algorithm (1.4) respectively, with ¨v < ¨V ≤ 1. Then jAV nVWX converges to 9 faster than
j V nU
VWX for AX = X .
Proof From inequality (2.7) in the proof of Theorem 2.1, we get
‖ AVuv − 9‖ ≤

r(Vuv)

‖

(Vuv)

V

'[1 − ¨« (1 − )¯‖ AV − 9‖

(2.9)

«WX

We also get the following inequality for the iteration method (1.4) with the similar
calculations in the proof of Theorem 2.1:
Vuv

− 9‖ ≤

V

'[1 − ¨« (1 − )¯‖
«WX

V

− 9‖

By using the asumption ¨v < ¨V ≤ 1 to (2.9) and (2.10), we obtain
‖ AVuv − 9‖ ≤ r(Vuv) ‖ AV − 9‖. [1 − ¨v (1 − )¯Vuv
‖ Vuv − 9‖ ≤ (Vuv) ‖ V − 9‖. [1 − ¨v (1 − )¯Vuv
Denote that
(v)
—V = r(Vuv) ‖ AX − 9‖. [1 − ¨v (1 − )¯Vuv
(r)
—V = (Vuv) ‖ X − 9‖. [1 − ¨v (1 − )¯Vuv
and
(v)
r(Vuv) ‖
—V
AX − 9‖. [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
=
(r)
(Vuv) ‖
Vuv
X − 9‖. [1 − ¨v (1 − •)¯
—V
= Vuv < 1

Hence, lim

(•)

¶Î

(¦)

V→U ¶Î

(2.10)

= 0. From Definition 1.4 and Definition 1.5, we obtain that jAV nU
VWX

converges to 9 faster than j V nU
VWX .
[0,1¯
Example 2.1 Let =
be endowed with the usual metric. Define operator , (: i →
Í
Í
by (A = v+ , A = v, with a unique common fixed point 9 = 0. The operator ( satisfy the
condition (1.6) with = 0.5. For AX =0.64 and ¨V = ²V = 23 for all 3 ∈ ℕ, the convergence
results for iterative sequences (1.2) -(1.5) to 9 = 0 are listed in Table 1:
s
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Table 1. Comparison rate of convergence of some iteration methods for initial point
0.64
iter.no
Iter. (1.5)
Iter. (1.4)
Iter. (1.3)
Iter. (1.2)
0
0.640000000000 0.640000000000 0.640000000000
0.640000000000
1
0.498381922700 0.564769360472 0.613998731005
0.638720083637
2
0.388100845116 0.498381922700 0.589053815118
0.637442726940
3
0.302222570922 0.439798187115 0.565122335900
0.636167924789
4
0.235347290593 0.388100845116 0.542163120477
0.634895672077
5
0.183270054981 0.342480415773 0.520136668705 0.63362596370342
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
109
0.000000000001 0.000000872618 0.007258216656
0.515566362822
110
0.000000000000 0.000000770044 0.006963337212
0.514535297473
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
218
0.000000000000 0.000000000001 0.000078970953 0.414495456034
219
0.000000000000 0.000000000000 0.000075762601 0.413666519290
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
656
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000001
0.172473257656
657
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
0.172128333680
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
900
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
0.000000000000

Theorem 2. 3. Assume that 9 ∈ •( , () such that 9 = ( = . Let j AV nU
VWX be iterative
U
j
n
be an arbitrary
sequence (1.5) with 0 < ¨v < ¨V converges to . Also let
V VWX ⊂
sequence and let bV = -” Vuv , m((, V )•, 3 = 0,1,2, . ... Then iterative algorithm (1.5) will
be called ( , () -stable if and only if lim bV = 0 implies that lim V = 9.
Proof Let j

U
V nVWX

and lim bV = 0 such that bV = ‖
‖

V→U

V→U

be an arbitrary sequence derived from in the following iteration method:
=
(,
Vuv
V
,V = (?V
(2.11)
?V = (1 − ¨V ) —V + ¨V (—V
—V = (1 − ²V ) V + ²V ( V
Vuv

− (,V ‖. It will be shown that lim

V

= 9.

− 9‖ ≤ ‖ Vuv − (,V ‖ + ‖(,V − 9‖
≤ bV + ‖ ,V − 9‖
≤ bV + ‖(?V − 9‖
(2.12)
≤ bV + r ‖ ?V − 9‖
≤ bV + r [(1 − ¨V (1 − )¯‖ —V − 9‖
≤ bV + r [(1 − ¨V (1 − )¯[1 − ²V (1 − )¯‖ V − 9‖
Hence 0 < ¨v < ¨V and ∈ [0,1), we get [(1 − ¨V (1 − )¯ ≤ [(1 − ¨v (1 − )¯ < 1. Then
we get lim V = 9.
V→U

Vuv

V→U

V→U
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We assume that lim

V

= 9. It will be shown that lim bV = 0,

bV = ‖ Vuv − (,V ‖ ≤ ‖ Vuv − 9‖ + ‖(,V − 9‖
≤ ‖ Vuv − 9‖ + ‖ ,V − *‖
≤ ‖ Vuv − 9‖ + ‖(?V − *‖
≤ ‖ Vuv − 9‖ + r ‖ ?V − *‖
≤ ‖ Vuv − 9‖ + r [(1 − ¨V (1 − )¯‖ —V − 9‖
≤ ‖ Vuv − 9‖ + r [(1 − ¨V (1 − )¯[1 − ²V (1 − )¯ ⋅ ‖
Therefore, lim bV = 0.
V→U

V→U

V→U

(2.13)
V

− 9‖
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ABSTRACT
When the historical development of fixed point theory is examined, studies on theorems that
guarantee the existence or uniqueness of fixed point and iteration methods used to reach this
fixed point draw attention. These studies are still carried out today by using many different
types of mapping classes on linear or non-linear structures such as convex metric spaces,
generalized metric spaces, b-metric spaces, and normed spaces, especially complete metric
spaces.
We can say that fixed point studies on normed spaces started with Brouwer. He proved that
there is the fixed point of a self-mapping defined on a closed circle taken from a finitedimensional space. Afterward, Schauder showed that a self-mapping defined on the compact
and convex subset of this space would have a fixed point by taking Banach spaces instead of a
finite-dimensional normed space.
Fixed point studies in complete metric spaces started with Stefan Banach. He proved that a
self-mapping, which satisfies contraction condition, defined on the complete metric space has
a unique fixed point and the sequence obtained from the Picard iteration method converges to
this fixed point.
Fixed point theory is closely related to the geometric structure of a space. If the structure
studied is a vector space, it is easy to give a convex structure to this space, but it is not always
easy to give a convex structure to any metric space. This problem has been overcome thanks
to the convexity function that Takashi defined on metric spaces, and many studies have been
made on fixed point theory in convex metric spaces by many authors. In particular,
Hyperbolic spaces provide a suitable environment for metric-fixed point studies due to their
non-linear structure and rich geometrical properties. In this study, we examine some fixed
point theorems such as convergence, rate of convergence, and data dependency by rewriting
some iteration methods in the literature in hyperbolic spaces. In addition, we give a non-trivial
example to compare the convergence rates of the iteration methods we used in this study.
Keywords: Fixed point, iteration method, hyperbolic spaces, convergence, rate of
convergence, data dependency.
UYGULAMALI HİPERBOLİK BİR İTERASYON YÖNTEMİ TÜRÜ
ÖZET
Sabit nokta teorisinin tarihsel gelişimi incelendiğinde, uygun koşullar altında sabit noktanın
varlığını veya tekliğini garanti eden teoremlerin ispatlanması ve söz konusu sabit noktaya
ulaşmak için kullanılan iterasyon yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir.
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Bu çalışmalar başta tam metrik uzaylar olmak üzere, konveks metrik uzaylar, genelleştirilmiş
metrik uzaylar, b-metrik uzaylar ve normlu uzaylar gibi lineer veya lineer olmayan yapılar
üzerinde farklı türden birçok dönüşüm sınıfı kullanılarak günümüzde de sürdürülmektedir.
Normlu uzaylar üzerine sabit nokta çalışmalarının Brouwer ile başladığını söyleyebiliriz.
Brouwer, sonlu boyutlu bir uzaydan alınan kapalı bir yuvarda kendi üzerine tanımlı bir
dönüşümün sabit noktasının olduğunu ispatlamıştır. Sonrasında, Schauder sonlu boyutlu
normlu uzay yerine Banach uzaylarını alarak bu uzayın kompakt ve konveks alt kümesinde
kendi üzerine tanımlı bir dönüşümün sabit noktaya sahip olacağını göstermiştir.
Tam metrik uzaylarda sabit nokta çalışmaları ise Banach ile başlamıştır. Banach, tam metrik
uzayda kendi üzerine tanımlı daraltan bir dönüşümün bir tek sabit noktaya sahip olduğunu ve
Picard iterasyon yönteminden elde edilen dizinin tek olan sabit noktaya yakınsadığını
ispatlamıştır.
Bir uzayın geometrik yapısıyla sabit nokta teorisi yakından ilişkilidir. Üzerinde çalışılan yapı
vektör uzay ise, bu uzaya konveks bir yapı kazandırmak kolaydır ancak herhangi bir metrik
uzaya konveks yapı kazandırmak her zaman kolay olmayabilir. Bu problem Takashi’nin
metrik uzaylar üzerinde tanımladığı konvekslik fonksiyonu sayesinde aşılmış ve bu sayede
birçok yazar tarafından konveks metrik uzaylarda sabit nokta teorisine dair çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Özel olarak, Hiperbolik uzaylar, lineer olmayan yapısı ve zengin geometrik
özellikleri nedeniyle metrik-sabit nokta çalışmaları için elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu
çalışmada, literatürdeki bazı iterasyon yöntemlerini hiperbolik uzaylarda yeniden yazarak,
yakınsama, yakınsama hızı ve veri bağlılığı gibi bazı sabit nokta teoremlerini irdeliyoruz.
Ayrıca, bu çalışmada kullandığımız iterasyon yöntemlerinin yakınsama hızlarını
karşılaştırmak için aşikar olmayan bir örnek veriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Sabit nokta, iterasyon metodu, hiperbolik uzaylar yakınsaklık,
yakınsaklık hızı, veri bağlılığı.
INTRODUCTION AND BACKGROUND INFORMATION
Definition 1 The definition of hyperbolic spaces given by Kohlenbach [1] as follows:
( , -, /) is said to be a hyperbolic space if ( , -) is a metric space and /: × × ® →
satisfying
&. -”9, /(A, 1, ¨)• ≤ ¨-(9, A) + (1 − ¨)-(9, 1);
&&. -”/(A, 1, ¨), /(A, 1, ²)• = |¨ − ²|-(A, 1);
&&&. /(A, 1, ¨) = /(1, A, 1 − ¨);
&—. -”/(A, _, ¨), /(1, , ¨)• ≤ (1 − ¨)-(A, 1) + ¨-(_, );
for all A, 1, _, ∈ and ¨, ² ∈ [0,1¯.
Definition 2 [2] Let (: →
be a mapping. If there exists a continuous and strictly
increasing function O: [0, ∞) → [0, ∞), with O(0) = 0 and a constant • ∈ [0,1) such that
(1)
-((A, (1) ≤ •-(A, 1) + O”-(A, (A)•
for each A, 1 ∈ . Then ( is said to be a contractive-like operator.
Nevertheless, the inequality given above is more general than the definition given by Berinde
[3], Harder and Hicks [4], Zamfirescu [5], and Osilike and Udomene [6]. Although, some
authors [7-10] obtain a number of fixed point theorems by accepting that this mapping has a
unique fixed point but this mapping may not has a fixed point even if X is complete.
Bosede and Rhoades [11] noted if the mapping given by (1) has a fixed point *, then it
satisfies the following:
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(2)
-(*, (A) ≤ •-(*, A)
for some • ∈ [0,1) and for each A ∈ . We also obtain the following inequality by using (2):
-((A, (1) ≤ -((A, *) + -(*, (1)
(3)
≤ •-(*, A) + •-(*, 1)
≤ •-(A, 1) + 2•-(*, 1)
In the light of the above knowledge, we reconstruct some classical fixed point iteration (see
[12-15]) methods in hyperbolic spaces as under:

Definition 3 Let ¨V and ²V be sequences in [0,1¯. The following iteration method is known as
hyperbolic type of CR and hyperbolic type of Agarwal-S iteration methods respectively:
AVuv = /(1V , (1V , ¨V )
1V = /((AV , (_V , ²V )
(4)
_V = /(AV , (AV , V )
and
AVuv = /((AV , (1V , ¨V )
(5)
1V = /(AV , (AV , ²V )
Definition 4 Let ¨V and ²V be sequences in [0,1¯. The following iteration method is known as
hyperbolic type of Picard-Mann and hyperbolic type of . ∗ iteration methods respectively:
AVuv = (1V
(6)
1V = /(AV , (AV , ¨V )
and
AVuv = (1V
1V = (_V
(7)
_V = /( V , ( V , ¨V )
V = /(AV , (AV , ²V )
Now, we give some definitions and lemmas which are useful to obtain our main results:
Definition 5 [16] Assujme that the iterative sequences jøV n and jýV n, convergent to A∗ . Let we
have the following error estimates
(v)
‖øV − A∗ ‖ ≤ “V
‖ýV − A∗ ‖ ≤ “V(r)
(v)
(r)
(v)
(r)
in which lim “V = lim “V = 0. If Ö“V × converges faster than Ö“V ×, then one can say that
V→U

V→U

jøV n converges faster than jýV n to A∗ .
(v)
(r)
Definiton 6 [17] Let lim 0V = lim 0V = 1Ä . If the following condition is satisfied
V→U

V→U

lim

V→U

#0V − 1Ä #
(v)

#0V − 1Ä #
(r)

= 0,

then one can say that Ö0V × converges faster than Ö0V × to 1Ä ,
U
Lemma 1 [18] Let j$V nU
VWX and jIV nVWX be nonnegative real sequences satisfying the
following inequality:
$Vuv ≤ (1 − %V )$V + IV ,
›Î
where %V ∈ (0,1) for all 3 ∈ ℕ, ∑U
VWX %V = ∞ and & → 0 as 3 → ∞, then limV→U $V = 0.
(v)

(r)

U
U
Lemma 2 [19] Let j$V nU
VWX , j¸V nVWX and j%V nVWX be nonnegative real sequences with %V ∈
(0,1) for all 3 ∈ ℕ, ∑U
VWX %V = ∞. Suppose there exists 3X ∈ ℕ such that for all 3 ≥ 3X one
has the inequality
Î
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$Vuv ≤ (1 − %V )$V + %V ¸V ,
then, the following inequality holds:
0 ≤ lim sup $V ≤ lim sup ¸V
V→U

V→U

MAIN THEOREMS
Theorem 1 Let be hyperbolic space. Let ∅ o • ⊂ be convex and closed set in and let
U
jAV nU
VWX be the iterative sequence (7) with control sequence j¨V nVWX in [0,1¯ satisfying
U
U
∑VWX ¨V = ∞. If (: • → • satisfying the condition (2), then jAV nVWX converges to *.
Proof From (2) and (7), we have
-( V , *) = -(/(AV , (AV , ²V ), *)
≤ (1 − ²V )-(AV , *) + ²V -((AV , *)
≤ (1 − ²V )-(AV , *) + ²V •-(AV , *)
Since ²V ∈ [0,1¯ and • ∈ [0,1) we obtain
-( V , *) ≤ -(AV , *)
Also
-(_V , *) = -(/( V , ( V , ¨V ), *)
≤ (1 − ¨V )-( V , *) + ¨V -(( V , *)
≤ (1 − ¨V )-( V , *) + ¨V •-( V , *)
≤ [(1 − ¨V (1 − )¯-( V , *)
Substituting (8) in (9), we attain
-(_V , *) ≤ [(1 − ¨V (1 − )¯-(AV , *)
Similarly
-(1V , *) = -((_V , *)
≤ •-(_V , *)
and
-(AVuv , *) = -((1V , *)
≤ •-(1V , *)
Substituting (10) in (11) and (11) in (12) respectively, we have
-(AVuv , *) ≤ • r [(1 − ¨V (1 − )¯-(AV , *)
From the above inequeality, we obtain
-(AVuv , *) ≤ •

Since 1 − A ≤ $ wÍ , we get

r(Vuv)

-(AVuv , *) ≤

V

'[1 − ¨« (1 − • )¯-(AX , *)
«WX

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

• r(Vuv)

(15)
-(AX , *)
Î
$ (vw‘) ∑)*‚ ©)
By taking limit in the inequality (15) as n→ ∞, we obtain AV → *.
Theorem 2 Let •, and ( with fixed point * be the same as in Theorem 1. Let jAV nU
VWX and
U
j3V nVWX be defined by iterative algorithm (7) and iterative algorithm (6) respectively, with
U
¨v < ¨V ≤ 1. Then jAV nU
VWX converges to * faster than j3V nVWX for AX = 3X .
Proof From inequality (14), we have
-(AVuv , *) ≤ •

r(Vuv)

V

'[1 − ¨« (1 − • )¯-(AX , *)
«WX

(16)

We also get the following inequality for the iteration method (6) with similar calculations in
the proof of Theorem 1:
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V

-(3Vuv , *) ≤ • (Vuv) '[1 − ¨« (1 − • )¯-(3X , *)

(17)

«WX

Applying the asumption ¨v < ¨V ≤ 1 to (16) and (17), we attain
-(AVuv , *) ≤ • r(Vuv) -(AX , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
-(3Vuv , *) ≤ • (Vuv) -(3X , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
Denote that

“V = • r(Vuv) -(AX , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
(r)
“V = • (Vuv) -(3X , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
(v)

• r(Vuv) -(AX , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
(r)
• (Vuv) -(3X , *). [1 − ¨v (1 − •)¯Vuv
“V
= • Vuv < 1.
Hence, lim ZV = 0. From Definition 5 and Definition 6, we obtain that jAV nU
VWX converges to

and

ZV =

“V

(v)

=

V→U

* faster than j3V nU
VWX .
Example 1 Let • = [0,1¯ be endowed with the usual metric. Define operator (: • → • by
v
v
(A = 4 cosh A − ”9¦’0.5•. It is easy to see that ( has a unique fixed point * = 0.048595. The
s8

operator ( satisfy the condition (1) with the contractivity factor • ∈ [0.3, 1¯. The convergence
v
behavior of iterative sequences (4)-(7) to * = 0.048595 for AX = 0.5 and ¨V = ²V = V = 55
are listed in Table 1:

iter.no
0
1
2
3
4
5
6

Table 1. Comparison rate of convergence of some iteration methods
Iter. (7)
Iter. (4)
Iter. (5)
Iter. (6)
0.500000
0.500000
0.500000
0.500000
0,052562
0.123114
0.124415
0.122496
0.048599
0.052686
0.052864
0.052611
0.048595
0.048728
0.048736
0.048725
⋮
0.048599
0.048599
0.048599
0.048595
0.048595
0.048595
⋮
⋮

⋮

⋮

⋮

Theorem 3 Let : • → • be approximate operator of ( and satisfy condition (2). Let jAV nU
VWX
be defined by the iterative algorithm (7) and define an iterative sequencej V nU
VWX as follows:
X ∈•
⎧
Vuv = ,V
⎪
,V = ?V
(18)
⎨? = /(- , - , ¨ )
V
V V
⎪ V
⎩-V = /( V , V , ²V )
v
U
in which ¨V , ²V ∈ [0,1¯ and r ≤ ¨V for all 3 ∈ ℕ. Assume that jAV nU
VWX and j V nVWX
converges to * and *∗ respectively. Then we have
,>
-(*, *∗ ) ≤ vw‘
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Proof By using (2), (3), (7) and (18), we get
-( V , *) ≤ [(1 − ²V (1 − •)¯-(AV , *)
(19)
and
(20)
-(_V , *) ≤ [(1 − ¨V (1 − •)¯-( V , *)
and
(21)
-(1V , *) ≤ •-(_V , *)
Substituting (19) in (20) and (20) in (21) respectively, we get
-(1V , *) ≤ •[(1 − ¨V (1 − •)¯[(1 − ²V (1 − •)¯-(AV , *)
(22)
We also have
(23)
-(-V , V ) ≤ [(1 − ²V (1 − •)¯-( V , AV ) + 2²V -(AV , *) + ²V b
and
(24)
-(?V , _V ) ≤ [(1 − ¨V (1 − •)¯ -(-V , V ) + 2¨V •-( V , *) + ¨V b
Substituting (19) and (23) in (24), we attain
-(?V , _V ) ≤ ½(1 − ¨V (1 − •)[(1 − ²V (1 − •)¯¾-( V , AV )
(25)
+2²V [(1 − ¨V (1 − •)¯-(AV , *) + [(1 − ¨V (1 − •)¯²V b
+2¨V •[(1 − ²V (1 − •)¯-(AV , *) + ¨V b
Similarly
(26)
-(,V , 1V ) ≤ •-(?V , _V ) + 2•-(_V , *) + b
Substituting (20) and (25) in (26), we get
-(,V , 1V ) ≤ •[(1 − ¨V (1 − •)¯[(1 − ²V (1 − •)¯-( V , AV )
2•²V [(1 − ¨V (1 − •)¯ + 2¨V • r [(1 − ²V (1 − •)¯
+
˜ -(AV , *)
(27)
+2•[(1 − ¨V (1 − •)¯[(1 − ²V (1 − •)¯
+•²V b[(1 − ¨V (1 − •)¯ + ¨V •b + b
Also, we have
(28)
-( Vuv , AVuv ) ≤ •-(,V , 1V ) + 2•-(1V , *) + b
Substituting (22) and (27) in (28), we attain
-( Vuv , AVuv ) ≤ • r [(1 − ¨V (1 − •)¯[(1 − ²V (1 − •)¯-( V , AV )
2• r ²V [(1 − ¨V (1 − •)¯ + 2¨V • s [(1 − ²V (1 − •)¯
+
˜ -(AV , *)
(29)
+4• r [(1 − ¨V (1 − •)¯[(1 − ²V (1 − •)¯
+• r ²V b[(1 − ¨V (1 − •)¯ + ¨V • r b + •b + b
Considering that ¨V , ²V ∈ [0,1¯ and • ∈ [0,1), and making the necessary simplifications in
(27), we obtain
-( Vuv , AVuv ) ≤ [(1 − ¨V (1 − •)¯-( V , AV )
(30)
+(3 + 2¨V )-(AV , *) + 3b + ¨V b
v
Applying the asumption r ≤ ¨V to (30), we get
-( Vuv , AVuv ) ≤ [(1 − ¨V (1 − •)¯-( V , AV )
(8-(AV , *) + 7b)
+¨V (1 − •)
1−•
Denote that
$V = -( V , AV )
%V = ¨V (1 − •)
(8-(AV , *) + 7b)
¸V =
1−•
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That is, the conditions of Lemma 2 are satisfied. Hence,
(8-(AV , *) + 7b)
0 ≤ lim sup -( V , AV ) ≤ lim sup
1−•
V→U
V→U
Since AV → * and V → *∗ as 3 → ∞, we have
7b
-(*, *∗ ) ≤
1−•
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ABSTRACT
Minkowski geometry is a non –Euclidean geometry of a finite number of dimensions, which
is different from time-like, space- like Minkowskian geometry. In a Minkowski geometry the
linear structure is same as the Euclidean one, that is points are the same, lines and planes are
defined as the same way and angles are measured by the same way used in Euclidean
geometries. The only difference is the definition of the distance, and distance is not uniform in
all directions. By the chance of the distance function the topics that includes the distance
chances. For instance the unit ball is a certain, symmetric, convex set which is different from
the usual sphere in Euclidean geometry. By the studies on metric space geometry it has found
that some convex polyhedra and metrics are closely related. For example the unit spheres of
the maximum and taxicab geometries are cube and octahedron, respectively and they are
symmetric, convex polyhedra. Truncated Octahedron space is a non-Euclidean geometry
whose unit sphere is a Truncated Octahedron which is an other symmetric convex polyhedra
in the class Archimedean solids. Inversion is one of the most interesting transformations of
the plane to itself. The reason of its significance is the fact that it poses many challenging
problems as well as many difficult problems become much manageable when it is applied in
geometry. Classically this transformation has been worked in Euclidean plane geometry with
respect to a circle, but by the studies on inversive geometry inversion has been studied with
respect to some other objects such as ellipse, hyperbola and parabola, studied in higher
dimensions and studied in non – Euclidean geometries. In this research, we study on general
properties and basic concepts of spherical inversions in Truncated Octahedron space. We also
investigate cross ratio and harmonic conjugates and inverses of lines, planes and Truncated
Octahedron spheres in ℝs?@ under an inversion with respect to a Truncated Octahedron
sphere.
Keywords: Truncated Octahedron space, Spherical Inversion, Truncated Octahedron sphere,
Cross Ratio, Harmonic Conjugates
TO - UZAYINDA KÜRESEL İNVERSİYONLAR ÜZERİNE
ÖZET
Minkowski geometrisi, time-like, space-like Minkowski geometrisinden farklı, sonlu boyutlu
bir Öklid dışı geometridir. Bir Minkowski geometrisinde doğrunun yapısı Öklid’dekiyle
aynıdır, yani noktalar aynıdır, doğrular ve düzlemler aynı şekilde tanımlanmıştır ve açılar
Öklidyen geometrilerde kullanılan yol ile ölçülürler. Tek fark uzaklığın tanımıdır ve uzaklık
her yönde aynı değildir. Uzaklık fonksiyonunun değiştirilmesiyle uzaklığa bağlı yapılar da
değişir. Mesela birim top Öklidyen geometrideki alışıldık küreden farklı, belli, simetrik,
konveks bir kümedir. Metrik uzay geometrisinde yapılan çalışmalarla bazı konveks
çokyüzlüler ile metrikler arasında yakın ilişkiler olduğu görülmüştür.
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Örneğin maksimum ve taksicab geometrilerinin birim küreleri sırasıyla düzgün altı yüzlü ve
düzgün sekiz yüzlüdür ki bunlar da simetrik ve konveks çokyüzlülerdir. Truncated
Octahedron uzayı birim küresi Arşimed cisimlerinin sınıfında bulunan bir diğer simetrik,
konveks çok yüzlü olan bir Öklid dışı geometridir. Evritim düzlemin kendi kendisine olan
dönüşümlerden en ilgi çekicilerinden birisidir. Bu dönüşümün ilgi çekici olmasının sebebi
birçok zorlayıcı problemi ortaya çıkarmasının yanında geometride birçok probleme
uygulandığında bu problemleri başa çıkılabilir hale getirmesidir. Klasik olarak bu dönüşüm
Öklidyen düzleminde bir çembere göre çalışılmıştır ancak evrik geometri üzerine yapılan
çalışmalarla evritimler elips, hiperbol, parabol gibi farklı objeler kullanılarak, daha yüksek
boyutlarda ya da Öklid dışı geometrilerde de çalışılmışlardır. Bu çalışmada, Truncated
Octahedron uzayında küresel inversiyonların genel özellikleri ve temel kavramları üzerinde
çalıştık. Ayrıca çifte oran ve harmonik eşlenik kavramları ile ℝs?@ de bir Truncated
Octahedron küresine göre bir inversiyon altında doğruların, düzlemlerin ve Truncated
Octahedron kürelerinin küresel terslerini araştırdık.
Anahtar Kelimeler: Truncated Octahedron uzayı, Küresel evritim, Truncated Octahedron
küresi, Çapraz oran, Harmonik eşlenik
1. INTRODUCTION
Inversive geometry is a vibrant and classical field of geometry with many applications and it
is the study of inversions. Inversion is one of the most interesting mapping of the plane to
itself since it reveals many challenging problems and also in geometry many difficult
problems become much manageable when it is applied. Apollonious of Perga was probably
the first to reveal this transformation in his last book Plane Loci [1]. Later in 1820s Jakob
Steiner investigated inversion systematically. Inversion would be used to examine some
problems and theorems in geometry as Ptolemy’s theorem, Steiner porism, Pappus chain
theorem, Feuerbach’s theorem, the problem of Apollonius, etc. [2]. An inversion is classically
defined by using a circle and it is a conformal tranformation that maps Euclidean plane to
itself. In the literature there are inversions defined in the Euclidean plane with respect to some
other objects such as conics, see [3, 4, 5, 6, 7,8], inversions defined with respect to spheres in
3-dimensional analytical space, see [12], and inversions defined in some non – Euclidean
geometric spaces, see [9,10,11,13,14,15,16].
As it has stated in [17] Minkowski geometry is a non-Euclidean geometry in a finite number
of dimensions and only because the distance is not uniform in all directions it is a nonEuclidean geometry. The unit ball of a Minkowski geometry is a general symmetric convex
set. Throughout the studies on polyhedra and metric geometry it has seen that unit balls of
some Minkowski geometries are convex solids, some of these studies are [19, 20, 21]. In [20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27] some metrics are given which are induced by some of convex
polyhedra such that their unit spheres are corresponding convex solids. Since the only
difference of a Minkowski geometry and the Euclidean geometry is the distance, it is
interesting to study on the problems of the Euclidean geometry that include the distance
concept in different Minkowski geometries. By these motivations in this study first we define
the inversion with respect to a sphere in Truncated Octahedron space. Then we investigate
general properties and basic concepts of this inversion. Furthermore we give some properties
related with spherical inversion in Truncated Octahedron space such as cross-ratio and
harmonic conjugates.
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2. MATERIAL AND METHOD
In this section we give primary definitions of Truncated Octahedron space and spherical
inversion in this space under two subsections.
2.1 SOME BASICS OF TRUNCATED OCTAHEDRON SPACE
Here we give some basic definitions of Truncated Octahedron space, for more detail see [23].
Geometrical construction of Truncated Octahedron space ℝs?@ is similar to the well-known
Euclidean space ℝs . Set of points and collection of lines are the same, the angles are
measured by the same way. The only difference is the definition of the distance. Truncated
Octahedron space geometry is obtained in ℝs by simply using the distance function
- ?@ (0v , 0r ) = + A Ös (|Av − Ar | + |1v − 1r | + |_v − _r |), |Av − Ar |, |1v − 1r |, |_v − _r |× (1)
r

where 0v = (Av , 1v , _v ), 0r = (Ar , 1r , _r ) ∈ ℝs instead of the usual Euclidean metric. The unit
ball in ℝs?@ is the set of all points (A, 1, _) satisfing the equation
2
+ A (|A| + |1| + |_|), |A|, |1|, |_|˜ = 1
3
which is a Truncated Octahedron

Figure 1. Unit ball in ℝs?@
2.2 PRELIMINARIES ABOUT INVERSIONS IN TRUNCATED OCTAHEDRON
SPACE
In this subsection we define an inversion with respect to a sphere in Truncated Octahedron
space as an analogue of inversion in ℝs . As it has been stated in [4] and [30] an inversion
with respect to a circle with radius r is a mapping that transforms points inside out and outside
in of the circle such that a point 0 and its inverse point 0′ are on a ray emanating from the
center 2 of the circle where the points 0 and 0′ satisfies the equation -(2, 0). -(2, 0′) = ' r.
Since an inversion maps points close to 2 to the points far from 2, and maps points far from
2 to the points close to 2, this classical definition of inversion excludes 2 the center of
inversion. Thus expanding the Euclidean plane by adjoining one “ideal point”, or “point at
infinity”, we can include 2 in the domain and range of an inversion.
The new concept of inversion in ℝs?@ is defined as follows:
Definition 2.4 Let A be a (2-sphere centered at the point 2 with radius ' in ℝs?B , and 0U be
the ideal point adjoined to the Truncated Octahedron space. In ℝs?@ the TH-spherical
inversion with respect to A is the transformation
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®A(@,{) : ℝs?@ ∪ j0U n → ℝs?@ ∪ j0U n

defined by ®A(@,{) (2) = 0U , ®A(@,{) (0U ) = 2 , ®A(@,{) (0) = 0′ for 0 o 0 and P' lies on the
DDDDD⃗ and
ray 20
- ?@ (2, 0). - ?@ (2, 0′) = ' r

(2)

A is called the sphere of the inversion, 2 is called the center of inversion, the point 0′ is
called the inverse of the point 0 with respect to the sphere A.

In Euclidean space, an inversion is a self tranformation of the space that shifts the points
outside to the inside of the sphere and vice versa. Now the following theorem states that this
property is valid in the Truncated Octahedron space.
Lemma 2.5 Let A be the (2-sphere with center 2 and the radius r. If the point P is in the
interior of A, the point 0â is exterior to A, and viceversa.

Proof. Let ®A(@,{) be the inversion with respect to the sphere A with center 2 and the radius r
and the point P which is in the interior of A. Thus, - ?@ (2, 0) < ' . Since 0â = ®A(@,{) (0)
and by Eq. (3), ' r = - ?@ (2, 0). - ?@ (2, 0′) < '. - ?@ (2, 0′) then - ?@ (2, 0′) > '. So the
point 0â is in the exterior of A. By similarly one would obtain that if the point P is in the
exterior of A the point 0â is in the interior of A.
Corollary 2.6 Under a spherical inversion ®A(@,{) in ℝs?@ , A itself is left pointwise fixed.

Theorem 2.7 If 0 and 0â is a pair of inverse points with respect to the Truncated Octahedron
spherical inversion ®A(@,{) with center 2 = (0,0,0) and radius ' then
0′ = 0
(3)
r
r
where = ' /”- ?@ (2, 0)•

Proof. Let 0 = (A, 1, _) and 0â = (A â , 1 â , _ â ) be inverse pair with respect to the Truncated
Octahedron spherical inversion ®A(@,{) with center 2 = (0,0,0) and radius '. Since the points
0 and 0â are on the ray emanating from 2
DDDDDDD⃗ = 20
DDDDD⃗ , ∈ ℝu
20′

r

Thus (A′, 1′, _′) = ( A, 1, _). By the equation (2) we get that = ' r /”- ?@ (2, 0)• and by
substituting the resulting value of the required result is obtained.

Note that since 0 and 0â is a pair of inverse points with respect to the Truncated
Octahedron spherical inversion ®A(@,{) with center 2 = (0,0,0) and radius ', the coordinates
of 0 would be obtained by the coordinates of 0′ by the same way in the Theorem 2.7. Thus
r
0 = 0′ where = ' r /”- ?@ (2, 0′)• .
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Corollary 2.8 Let 0 = (A, 1, _) and 0â = (A â , 1 â , _ â ) is an inverse pair under the Truncated
Octahedron spherical inversion ®A(@,{) with center 2 = (AX , 1X , _X ) and radius ' then
r

0â − 2 = (0 − 2)

(4)

where = ' /”- ?@ (2, 0)• .
Proof. Since translation preserves distances in ℝs?@ , by translating (0,0,0) to (AX , 1X , _X ) in
ℝs?@ values of A â , 1 â , _′ would easily be obtained as required.
r

Theorem 2.9 Let 2, 0 and F be any three collinear distinct points in ℝs?@ . If 0, 0′ and F, F′
are inverse pairs with respect to the Truncated Octahedron spherical inversion ®A(@,{) then
- ?@ (0′, F′) = ÷

{ ¦ . ÷GH (I,J)
GH (@,I) . ÷GH (@,J)

(5)

Proof. Let ®A(@,{) be the spherical inversion with center 2 and radius ' in ℝs?@ . If 0, 0′ and F,
F′ are inverse pairs with respect to ®A(@,{) then by equation (1), - ?@ (2, 0). - ?@ (2, 0′) = ' r =
- ?@ (2, F). - ?@ (2, F′). Since 2, 0 and F are collinear points and ratios of Euclidean and
Truncated Octahedron distances along a line are the same,
{¦
=Ó÷ (@,I)
GH

−÷

- ?@ (0′, F′) = |- ?@ (2, 0′) − - ?@ (2, F′)|

{¦
Ó
GH (@,J)

{ ¦ . ÷GH (I,J)
GH (@,I) . ÷GH (@,J)

=÷

is obtained.
Note that converse statement of the theorem above is not true. Besides the theorem is not
valid for any three non-collinear points in ℝs?@ . But under some other conditions the equation
(5) holds. Now we give the following theorem that shows the equation (5) is satisfied under
such conditions.

Theorem 2.10 Let 2, 0 and F be any three distinct points in ℝs?@ , 0, 0′ and F, F′ be inverse
pairs with respect to the Truncated Octahedron spherical inversion ®A(@,{) with center 2 and
DDDDDD⃗, respectively. If 9 ∈ ∆« and
radius ', and 9 and — be direction vectors of the rays DDDDD⃗
20 and 2F
— ∈ ∆« ∖ j9n where
∆v = j(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (−1,0,0), (0, −1,0), (0,0, −1)n

∆r
= j(1,1,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,0, −1), (1, −1,0), (0,1, −1), (0, −1,1), (0, −1, −1), (−1,1,0), (−1,0,1), (−1,0, −1), (−1, −1,0)n

∆s
= j(1,1,1), (1,1, −1), (1, −1,1), (−1,1,1), (1, −1, −1), (−1,1, −1), (−1, −1,1), (−1, −1, −1)n

and & = 1,2,3, then

- ?@ (0′, F′) =

' r . - ?@ (0, F)
- ?@ (2, 0) . - ?@ (2, F)
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Proof. Since all translations are elements of the group of isometries of Truncated Octahedron
space it is convenient to consider 2 the center of inversion as origin. So let ®A(@,{) be the
Truncated Octahedron spherical inversion with center 2 and radius ' in ℝs?@ . Suppose that
9 ∈ ∆v and — ∈ ∆v ∖ j9n. If 0 = (0, *, 0) and F = (0,0, 3) then the inverses of 0 and F with
respect to ®A(@,{) are 0â = Ÿ0,

{¦
Ä

, 0¡ and F â = Ÿ0,0, ¡, respectively. Thus we obtain that
{¦
Ä

- ?@ (0â , F â ) = + A Ös ŸÓ Ä Ó + Ó M Ó¡ , Ó Ä Ó , Ó M Ó×.
r

{¦

{¦

{¦

{¦

Now there are three subcases;
Case 1: If

|M|
r

< |*| < 2|3| , then - ?@ (0′, F′) =

Case 2: If |*| <

Case 3: If |3| <

|M|

r
|Ä|
r

, then - ?@ (0′, F′) =

, then - ?@ (0′, F′) =

{¦
|Ä|
{¦
|M|

=

r{ ¦ (|Ä|u|M|)

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

=÷

s|Ä||M|
{ ¦ ÷GH (I,J)
÷GH (@,I).÷GH (@,J)
{ ¦ ÷GH (I,J)

=÷

GH (@,I).÷GH (@,J)

.
.

Let us consider 9 ∈ ∆r and — ∈ ∆r ∖ j9n. For instance if 0 = (*, 0, *) and F = (0, −3, 3)

then the inverses of 0 and F with respect to ®A(@,{) are 0â = ŸvNÄ , 0, vNÄ¡ and F â =
+{ ¦ w+{ ¦

Ÿ0, vNM ,

vNM

¡, respectively. Thus we get

+{ ¦

+{ ¦

- ?@ (0â , F â ) = + A Ös ŸÓvNÄÓ + ÓvNMÓ + ÓvNÄ + vNMÓ¡ , ÓvNÄÓ , ÓvNMÓ , ÓvNÄ + vNMÓ×.
r

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

+{ ¦

Here there are four subcases;

Case 1: If 2(|*| + |* + 3|) > |3| and 2(|3| + |* + 3|) > |*| then
- ?@ (0′, F′) =

s{ ¦ (|Ä|u|M|u|ÄuM|)
O|Ä||M|

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

=÷

Case 2: If |3| > |*|, |3| > |* + 3| and |3| > 2(|*| + |* + 3|) , then
- ?@ (0′, F′) = vN|Ä| = ÷
+{ ¦

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

Case 3: If |*| > |3|, |*| > |* + 3| and |*| > 2(|3| + |* + 3|) , then
- ?@ (0′, F′) = vN|M| = ÷
+{ ¦

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

Case 4: If |* + 3| > |*|, |* + 3| > |3| and |* + 3| > 2(|*| + |3|) , then

- ?@ (0′, F′) =

+{ ¦ |ÄuM|
vN|M||Ä|

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

=÷

Suppose that 9 ∈ ∆s and — ∈ ∆s ∖ j9n. If 0 = (*, *, *) and F = (−3, 3, 3) then the inverses

of 0 and F with respect to ®A(@,{) are 0â = Ÿ4Ä , 4Ä , 4Ä¡ and F â = Ÿ 4M , 4M , 4M¡, respectively.
{¦ {¦ {¦

w{ ¦ { ¦ { ¦

Thus we get

- ?B (0â , F â ) = + A Ös ŸÓ + Ó + Ó − Ó + Ó − Ó¡ , Ó + Ó , Ó − Ó×.
4Ä
4M
4Ä
4M
4Ä
4M
4Ä
4M
4Ä
4M
r

{¦

{¦

{¦

{¦

210

{¦

{¦

{¦

{¦

{¦

{¦

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Case 1: If 4|* − 3| > |* + 3|, then - ?@ (0′, F′) =
Here there are two subcases;

Case 2: If 4|* − 3| < |* + 3|, then - ?@ (0′, F′) =

{ ¦ (|ÄuM|ur|ÄwM|)
N|Ä||M|

{ ¦ |ÄuM|
4|Ä||M|

=

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
GH (@,I).÷GH (@,J)

=÷

{ ¦ ÷GH (I,J)
.
÷GH (@,I).÷GH (@,J)

For other possible choices of elements in ∆« , & = 1,2,3, by similar calculations it is easy to see
that equality holds.
3. RESULTS
This section includes two subsections to investigate results and definitions obtained by
spherical inversions in Truncated Octahedron space. We study on inverses of lines, planes and
Truncated Octahedron spheres under an inversion ®A(@,{) as a comparison of inverses of lines
and circles in Euclidean plane under a circular inversion. Also we investigate cross-ratio and
harmonic conjugates in ℝs?@ .

3.1. SPHERICAL INVERSIONS OF LINES, PLANES AND TRUNCATED
OCTAHEDRON SPHERES IN ℝRPQ
In Euclidean version inverse of a line is a circle and inverse of a circle is a line, only the lines
passing through the inversion center is invariant. In this section, Truncated Octahedron
spherical inversions of lines, planes and Truncated Octahedron spheres are studied according
to their positions in ℝs?@ .
Theorem 3.11 Let ®A(@,{) be a Truncated Octahedron spherical inversion with center 2 and
radius '. Any line and any plane containing 2 is invariant under ®A(@,{) .

Proof. Consider the Truncated Octahedron spherical inversion ®A(@,{) with center 2 and
radius '. By equation (2) it is obvious that a line passing through 2 is invariant under ®A(@,{).
Let ìA + 1 + •_ = 0 be a plane containing 2. Under ®A(@,{) we get the equation of the
plane as;
ì (÷

{ ¦ Íâ
¦
GH (@,Iâ))

+

{ ¦ Sâ
(÷GH (@,Iâ))¦

{ ¦ Tâ
¦
GH (@,Iâ))

+ • (÷

That is ìA′ + 1′ + •_′ = 0 which completes the proof.

= 0.

Theorem 3.12 Let ®A(@,{) be a Truncated Octahedron spherical inversion with center 2 and
radius '. The inverse of a Truncated Octahedron sphere with center 2 under ®A(@,{) is a
Truncated Octahedron sphere with center 2.

Proof. Since the translation preserves distance in ℝs?@ we would take center of inversion
®A(@,{) as 2 = (0,0,0), thus the Truncated Octahedron sphere A with center 2 and radius ' is
A = j0 = (A, 1, _): - ?@ (2, 0) = 'n
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Let Av be the Truncated Octahedron sphere with center 2 and radius 'v, then
Av = j0 = (A, 1, _): - ?@ (2, 0) = 'v n

Thus the inverse of Av under ®A(@,{) is A′v = Ö0′ = (A′, 1′, _′): - ?@ (2, 0′) =
Truncated Octahedron sphere.

{¦
{•

× which is a

Theorem 3.13 Let ®A(@,{) be a Truncated Octahedron spherical inversion with center 2 and
radius '. The inverse of every edges, vertices and faces of A is itself.

Proof. By Corollary 2.6, A is pointwise fixed under ®A(@,{). Thus every edges, vertices and
faces of A is invariant under ®A(@,{).

3.2. THE CROSS RATIO AND HARMONIC CONJUGATES IN ℝRPQ
The distance is not invariant under Truncated Octahedron spherical inversion. Thus, the
inversion in Truncated Octahedron space is not an isometry. However, the fact that the crossratio is preserved under inversion reveals the necessity of focusing on the cross-ratio by
means of the distance. Therefore, in this section, we investigate the cross ratio and harmonic
conjugates in ℝs?@ under a spherical inversion.
The following definition will be given in a similar sense of the definition given in [31].

Definition 3.13 For any two points
and @ on a directed line %, the directed Truncated
Octahedron length of the line segment ££££
@ is denoted by - ?B [ , @¯. If the line segment ££££
@
and % have the same direction, then - ?@ [ , @¯ = - ?B ( , @) and if have the opposite direction,
then - ?@ [ , @¯ = −- ?@ ( , @).
Definition 3.14 Let 0, F, ß and are four distinct points on an oriented line in ℝs?@ . The
Truncated Octahedron cross-ratio (0F, ß ) ?@ is defined by
(0F, ß ) ?@ = GH [I,U¯÷ GH[J,ú¯
÷
÷

GH

[I,ú¯÷

GH

[J,U¯

(6)

Corollary 3.15 Let 0, F, ß and are four distinct points on an oriented line in ℝs?@ . The
Truncated Octahedron cross-ratio (0F, ß ) ?@ is positive if both ß and are between 0 and F
or if neither ß nor are between 0 and F.

Proof. Let both ß and points be between 0 and F points. For the directed line ⃖DDDD⃗
0F the
Truncated Octahedron cross-ratio is
- ?@ [0ß¯- ?@ [F ¯
(0F, ß ) ?@ =
- ?@ [0 ¯- ?@ [Fß¯
- ?@ (0, ß). ”−- ?@ (F, )• - ?@ (0, ß). - ?@ (F, )
=
=
- ?@ (0, ). ”−- ?@ (F, ß)• - ?@ (0, ). - ?@ (F, ß)
and thus (0F, ß ) ?@ is positive.
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If neither ß nor are between 0 and F, then there are four arrays for ß and . Since it is
similar to prove for all possible combinations we give the proof for the orientation ß − 0 −
F − . Thus the Truncated Octahedron cross-ratio is
- ?@ [0ß¯- ?@ [F ¯
(0F, ß ) ?@ =
- ?@ [0 ¯- ?@ [Fß¯
”−- ?@ (0, ß)•. - ?@ (F, ) - ?@ (0, ß). - ?@ (F, )
=
=
- ?@ (0, ). ”−- ?@ (F, ß)• - ?@ (0, ). - ?@ (F, ß)
and thus (0F, ß ) ?@ is positive.

Corollary 3.16 Let 0, F, ß and are four distinct points on an oriented line in ℝs?@ . If the
pairs j0, Fn and jß, n seperate each other, then the Truncated Octahedron cross-ratio
(0F, ß ) ?@ is negative.
Proof. If the pairs j0, Fn and jß, n seperate each other, then there are eight arrays for ß and
. For the orientation ß − 0 − − F the Truncated Octahedron cross-ratio is
- ?@ [0ß¯- ?@ [F ¯
(0F, ß ) ?@ =
- ?@ [0 ¯- ?@ [Fß¯
”−- ?@ (0, ß)•. ”−- ?@ (F, )•
- ?@ (0, ß). - ?@ (F, )
=
=−
- ?@ (0, ). - ?@ (F, ß)
- ?@ (0, ). ”−- ?@ (F, ß)•

and since for other possible arrays, by similar calculations, same results are obtained, thus
(0F, ß ) ?@ is negative.
Theorem 3.17 The Truncated Octahedron cross-ratio is invariant under Truncated
Octahedron spherical inversion in ℝs?@ .

Proof. Let ®A(@,{) be a Truncated Octahedron spherical inversion with center 2 and radius ',
and 0, F, ß and be four points on an oriented line % passing through 2. Let 0′, F′, ß′ and ′
be inverse points of 0, F, ß and respectively under ®A(@,{). Observe that the Truncated
Octahedron spherical inversion preserves the seperation or non-seperation of the pairs j0, Fn
and jß, n and also it reverses the Truncated Octahedron - directed distance from the point 0
to the point F along a line % to Truncated Octahedron -directed distance from the point F′ to
the point 0′. The required result follows from Theorem 2.9;
- ?@ (0â , ß′). - ?@ (F′ ′)
(0′F′, ß′ ′)?@ =
- ?@ (0′ ′). - ?@ (F′ß′)
=

W¦ .XGH (Y,Z)
W¦.XGH ([,\)
.
XGH (H,Y).XGH (H,Z) XGH (H,[).XGH (H,\)
W¦ .XGH (Y,\)
W¦. XGH ([,Z)
.
XGH (H,Y).XGH (H,\) XGH (H,[).XGH (H,Z)

(I,ú).÷

(J,U)

= ÷GH (I,U).÷ GH(J,ú)
÷

GH

GH

= (0F, ß ) ?@
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Definition 3.18 Let % be a line in ℝs?@ . Suppose that 0, F, ß and are four points on %. It is
called that 0, F, ß and
form a harmonic set if (0F, ß ) ?@ = −1 and it is denoted by
(0F, ß ) ?ž . That is, any pair ß and on % for which
÷GH [I,ú¯÷GH [J,U¯
÷GH [I,U¯÷GH [J,ú¯

= −1

is said to divide 0 and F harmonically. The points ß and
harmonic conjugates with respect to 0 and F.

(7)
are called Truncated Octahedron

Theorem 3.19 Let ( be a Truncated Octahedron sphere with center 2, and line segment [0F¯
20, which divide the
be a diameter of ( in ℝs?@ . Let ß and be distinct points of the ray DDDDD⃗
segment [0F¯ internally and externally. Then ß and are Truncated Octahedron harmonic
conjugates with respect to 0 and F if and only if ß and are inverse points with respect to the
Truncated Octahedron spherical inversion ®A(@,{) .
Proof. Let ß and
Then

are Truncated Octahedron harmonic conjugates with respect to 0 and F.
(0F, ß ) ?@ = −1 ⇒

- ?@ [0, ß¯. - ?@ [F, ¯
= −1
- ?@ [0, ¯. - ?@ [F, ß¯

DDDDDD⃗,
Since ß divides the line segment [0F¯ internally and ß is on the ray 2F
Since

- ?@ (ß, F) = ' − - ?@ (2, ß) and - ?@ (0, ß) = ' + - ?@ (2, ß).

divides the line segment [0F¯ externally and

DDDDDD⃗,
is on the ray 2F

- ?@ (0, ) = ' + - ?@ (2, ) and - ?@ (F, ) = - ?@ (2, ) − '.

Thus
”' + - ?@ (2, ß)•. (- ?@ (2, ) − ')
= −1
”' + - ?@ (2, )•. ”' − - ?@ (2, ß)•

⟹ ”' + - ?@ (2, ß)•. (- ?@ (2, ) − ') = ”' + - ?@ (2, )•. (- ?@ (2, ß) − ').

Simplifying the last equality - ?@ (2, ß). - ?@ (2, ) = ' r is obtained. So ß and
are
Truncated Octahedron spherical inverse points with respect to the Truncated Octahedron
spherical inversion ®A(@,{). For the other condition ( and ß are on the ray DDDDD⃗
20 ) by similar
calculations the same conclusion is obtained.
Conversely, if ß and are Truncated Octahedron spherical inverse points with respect to the
Truncated Octahedron spherical inversion ®A(@,{) the proof is similar.

214

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Inversion theory is of interest to geometers today, as it used to be, since it suggests
challenging problems and when it is applied many problems in geometry became much
manageable. Classical inversion is defined with respect to a circle but there are many different
definitions of inversion in the literature by using other objects or using different distance
functions or expanding dimension. In this study inversion is defined in a three dimensional
non-Euclidean geometry and by using obtained results in this space some properties of this
inversion is investigated. We hope that this topic would provoke further researches by
interested readers or their students.
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Abstract
The economic, social and territorial cohesion in the European Union is a key objective of the
European Structural and Investment Fund (ESIF). Acting as facilitators of the economic and
social development, the Information and Communication Technologies (ICT) constitute one
of the main thematic objectives (TO) of ESIF. The transversal nature and broad scope of ICTs
(e.g. ICT categories in TOs other than TO2), stretches them a key role regarding the pursuit of
the ESIF's objectives. The analysis of planned investments in ICTs shows precisely that the
values encoded in dedicated TOs are a slight part of the global investment on ICT in other
sectors. Besides, the financial incentives brought by European Regional Development Funds
(ERDF) represent a larger amount of all ESIF allocated to this TO.
On the other hand, SMEs are an important pillar of the Portuguese economy. In Portugal, as it
happens globally in EU, SMEs represent the majority of the enterprises, and are the largest
source of employment in the private sector. These are the main reasons that motivate our
research on ERDF-funded initiatives dedicated to ICT in SMEs.
Regarding the evaluation of Portuguese programmes, our research is supported on public data
disseminated by EU Reporting, all together with the information brought by a panel
discussion with relevant Portuguese (PT) decision-makers on ERDF operational programmes.
These hosted important inside concerning PT practices and pointed out some research
directions for the selection of performance indicators. The foundations for the implemented
methodology were designed and attain to the specific nature of PT case-study. Data were
exploited through a statistical methodology founded on different dimension analysis
performed to characterize the ERDF dedicated to PT programmes in ICT domain. Graphical
analysis and data set visualisations were also performed to help characterizing the PT
problem. A visual panel was then decided and used to illustrate core features and problem
details.
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Regarding the ERDF dedicated to TO2, 39 records of PT programmes, were identified for the
period 2014-2020, that are mainly related with “less developed” PT regions (e.g., Alentejo,
Azores, Centro and Norte). These were added up with Multiple Thematic Objective (i.e.,
ERDF/CF/ESF), both for the dimensions 2- Enhancing access to and use and quality of
information and 82- ICT Services and applications for SMEs.
The study allows to conclude that a significant gap on ERDF initiatives dedicated to ICT is
observed in PT case. This is mainly explained by the broad disperse of the investments in
other ICT related TOs (e.g., Research and Innovation, R&I, and Competiveness of SMEs),
rather than the core TO planned for ICT investments. Due to the scarce data turned available,
and to reporting conflicts some analysis could not be performed deeper in our research. As a
result, an important efforts should be placed on results’ reporting to foster the performance
analysis and to avoid poor outcomes.
Keywords: ICT, ERDF, SMEs, Statitical analysis, data visualisation.
Funding: This work has been funded by the European Regional Development Fund within the
framework of Portugal 2020—Programa Operacional Assistência Técnica (POAT 2020),
under project POAT-01-6177-FEDER-000044 ADEPT: Avaliação de Políticas de Intervenção
Cofinanciadas em Empresas.
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Abstract
Cohesion Policy is one of the pillars of the European Union (EU)'s strategy in the transition to
a low carbon economy. In this regard, European Regional Development Fund (ERDF) rules
were created which obliged Member States, for the first time, to allocate a mandatory
minimum proportion of available funding to the low carbon economy for the 2014-2020
funding period. Besides these rules, member states were mandatorily obliged to carry out
assessments of the related Operational Programs. In this context, we evaluated the
implementation of ERDF funds in the different beneficiary countries of the EU. Therefore,
this study uses a three-stage Data Envelopment Analysis (DEA) model to evaluate the
efficiency of the implementation of ERDF funds in 23 EU beneficiary countries.
In the first stage, the efficiency scores of each country are obtained through the Value-Based
DEA approach, which combines DEA with Multiple Criteria Decision Aiding. The second
step consists of applying Stochastic Frontier Analysis to the countries classified as inefficient
to obtain the input and output variables adjusted and in the third stage, considering the inputs
and outputs adjusted from stage 2, the Value-Based DEA method is applied again. In the first
stage, only 10 efficient countries were found, as well as the main factors that can influence the
efficiency of the implementation of ERDF funds in different EU beneficiary countries. After
running the SFA analysis only France remains efficient in the third stage. Additionally, a
robustness analysis was carried out to the results obtained in stage 1, and it was found that
when considering a tolerance of δ= 5% and δ=10% only 5 of the 23 countries remain surely
efficient, with Spain being the most robust country. Finally, by considering value judgments
through the introduction of restrictions on weights, Spain is chosen as a benchmark country
both for the scenario more focused on the capacity of fund absorption and for a scenario more
environmental prone.
Keywords: Low Carbon Economy; Stochastic Frontier Analysis; EU countries; Value-Based
DEA; robustness analysis
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ABSTRACT
The comparative advantage in economic and industrial production processes coupled with the
existence of a market among other reasons necessitates interactions among countries of the
world. As such, diverse economic and spatial interactions take place between and among
countries for the benefit of the population and national economic growth takes place with
transportation playing a tremendous role. Specifically, Nigeria shares international land
borders with four African countries which consist of the Benin Republic, Niger Republic,
Chad Republic, and the Republic of Cameroon overestimated the total distance of 3,053 km
from the Gulf of Guinea to Lake Chad, Borno to Sokoto, and Sokoto to Lagos. However,
recurring trans-border crime and crime-related activities and trading in unauthorized
commodities as well as the need to protect the local economy are among the reasons attributed
by the Federal Government of Nigeria for the closure on August 20, 2019. Based on the
foregoing, the study examines the implications of the closure of Nigeria Borders on residents
of selected border communities using convenient sampling. Thus, 280 questionnaires were
administered to residents in border communities comprising Okerete (Oyo State), Baruten
(Kwara State), Owode/Idiroko, and Imeko Afon (Ogun State). The study, concludes that the
shortcomings of border closure outweigh its gains for individuals, communities, and the
government as the action is an economic erosion to residents, communities, and the
government with regional interactions and transportation strongly curtailed. Therefore,
findings revealed that the closure is a minus to economic growth of residents in the affected
communities who are mostly daily income earners, engaging in informal economic activities,
while the adverse socio-economic implications have a multiplier effect on spatial and
economic interactions as well as the transportation of people and freight. The study, therefore,
recommended a holistic approach to border disputes between and among countries instead of
the border closure.
Keywords: Border, Border closure, Economy, Informal occupation, and Nigeria
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Abstract
Period poverty is defined as lack of access to hygiene products, financial constraints and
difficulties in disposing of menstrual management waste materials. The outbreak of COVID19 that hit the world is now adding more difficulties to people in Malaysian society who are
affected in terms of menstrual management. Period poverty has put pressure on the urban poor
especially during the spread of the COVID-19 pandemic over the past two years, forcing
many women to put aside the desire to buy sanitary products because they have to prioritize
other necessities. This study aims to identify the problems of period poverty occurring among
the urban poor in Malaysia during the pandemic. As a literature highlight review, the
approach of this research is qualitative using the method of document analysis. The research
finds that period poverty has hit the urban poor badly during this ongoing pandemic and it
invites health problems when old papers and newspapers are used as sanitary pads such as
urinary tract and perinatal infections.
Keywords: period poverty, urban poverty, women, COVID-19 pandemic
Introduction
More than two years of COVID-19 pandemic in the world, including Malaysia, with added
nation-wide implementation of Movement Control Order (MCO), has caused various social
issues such as job losses, financial crisis, mental health problems and other difficulties in
moving on with life. The present economic crisis is witnessing the middle income being
decimated, and the urban poor struggling for basic needs. The poor, especially prioritise
spending on basic necessities such as daily food for survival, rather than sanitary products, in
order to cope with rising cost of living. Whereas sanitary product is a necessity for the female
population to enable them to carry on daily activities comfortably during monthly
menstruation.
The situation whereby a female person cannot afford or faces difficulty to get necessities for
menstrual management is one of the connotations of period poverty. Hence, this article further
discusses period poverty and menstrual management among the urban poor in Malaysia
during the COVID-19 pandemic. Urban poverty refers to the set of economic and social
difficulties that are found in industrialized cities and that are the result of a combination of
processes such as: the establishment of comfortable living standards, the increase of
individualism, processes of social fragmentation, and the dualization of the labor market,
which translates into social dualization.
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Period Poverty Concept
Period poverty is not something new and certainly not unfamiliar to a minority-at-risk.
However, this issue is seldom openly and widely discussed because it is an isolated issue or
taboo in society (Nor Faiza, 2021). In reality, 500 million women all over the world face
problems in getting sanitary products for menstruation and face difficulties in menstrual
management (Jang & Elfenbein, 2019). Lack of access to sanitary products are due to factors
of financial constraints, lack of knowledge in period health education and the basic steps in
menstrual management which contribute to period poverty (Rossouw, L & Ross, H, 2021).
According to BMC Women’s Health (2021), period poverty is defined as the lack or difficulty
to access menstrual products or necessities, lack of education, access to clean water, and
management of menstrual waste, There is no exception to the list, whether for one or for all
the factors listed. According to Kerina Tull (2019), period poverty means lack of access to
sanitary products because of some factors including financial, knowledge and environmental
condition. According to WHO/UNICEF (2021), period poverty or menstrual hygiene
management refers to constraints faced by a minority in society to access sanitary product and
the inability to change pad or tampon in comfort and privacy. The issue of period poverty is a
global issue and indeed happens in Malaysia just as in foreign countries.
In Kenya; women are forced to have sex in exchange for getting sanitary product: “New
exclusive research by UNICEF found that 65% of women in Kibera – a residential area, with
a size about 819 square km. and is one of the largest urban squatter areas in Africa. Women in
this residential area trade sex for feminine towels, due to period poverty in society, besides
suffering shame and social stigma of menstruation seen as very degrading by society which
still believes and adheres to outdated information which was never corrected since long ago
(Oppenheim, 2018).
Kerina Tull (2019) argues that in Tanzania, it was reported that students face difficulty to
access clean water at school because of the long distance to get it and this hinders menstrual
hygiene management. In addition, the school toilet is not well-maintained depriving female
students of a comfortable place and privacy to clean up and change sanitary pad with dignity.
Survey research was conducted to study menstrual hygiene management in India and it was
found that 62% of women in this country used pieces of cloth as substitute for sanitary pad.
The used pieces of cloth are washed and dried for re-use. However, the cloths are usually not
properly washed with soap and clean water. Besides, lack of knowledge and awareness about
menstrual management and misunderstanding of their cultural taboos forces the women in
India to hang and dry the cloth indoors in a closed room (Sinha RN & Paul B, 2018).
An Overview Period Poverty in Malaysia
In Malaysia, the idea of period poverty probably sounds odd for most people. However, it is a
nightmare for groups-at-risk including rural women, urban poor and hardcore poor, in
enduring menstruation days. According to Medical Expert on Public Health, International
Islamic University of Malaysia (UIAM), Nor Faiza (2021) in Harian Metro news, poverty in
life forces women to use the same feminine towel for an extended time. The situation worsens
when women who cannot afford to buy feminine towels, resort to using rags, pieces of cloth,
coconut husk fibre or even old newspapers as substitute for feminine towels.
Using unclean feminne towels is one of the causes of ‘dysplasia’ or early development of
abnormal cells in the cervix caused by continuous infection (Mardiana Kipli, 2015). Using
unclean feminine towels or substitutes happens in India where most women cannot afford to
buy feminine towels and resort to using the same cloth improvised pad repeatedly, resulting in
a high number of cervical cancer cases in India.
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It can be deduced that one of the causes of venereal disease is severe neglect of personal
hygiene. This corresponds with statsitics issued by a research group of Red Care campaign
headed by Sharifah Fatimah Al Zahra (2021), which found that 51% of respondents have no
knowledge about preparation for menstruation and lack knowledge on personal care and
period management. This can be a cause of detriment to the physical and emotional health of
women.
Moreover, another problem of period poverty which occurs in areas where the majority of
residents are low income earners is the issue of sanitation management, namely, poor
management of rubbish disposal is the main concern. Due to lack of knowledge on
management of menstrual waste on the part of a minority, they do not practise environmental
hygiene and tidiness. Even worse, at the rubbish dumping site, used feminine towels are
exposed to public view (Sh. Fatimah, 2021). This badly affects the environment, and is also
an embarrassing disgrace causing discomfort to the local community.
In addition, there are non-governmental organisations (NGO) such as Islamic Dakwah
Foundation Malaysia (YADIM), SuciCUP and Gerak Malaysia which take the initiative to
hold projects to help the needy in society by focusing on three matters, namely, education,
environment and empowerment of women. This project is aimed at helping female
adolescents and women at-risk by giving the correct education to adolescents on personal
hygiene and reproductive health education as well as proper way of menstrual management.
As for women, they are taught skills to sew feminine towels. This not only helps the women
personally but also gives them the skills and opportunity to venture into small-scale business.
Research Analysis and Discussion
Healthy and comfortable conditions and environment play an essential role in menstrual
hygiene management. An environment where healthy norms and practice can be created and
strengthened in both physical and social environments. It refers to the provision of facilities
such as clean water, adequate toilet, sanitary necessities and personal hygiene, including
educational environment where every woman feels safe and comfortable (UNESCO, 2014). In
reality, not all women or adolescents are fortunate enough to have access to such facilities as
much depends on the local situation and conditions. This situation worsened when the Covid19 pandemic hit the country, adversely affecting all levels of society, especially the poor or
less fortunate. Part 2 of Keluarga di Pinggiran (Families on the Edge) report revealed that
almost 70% of households do not have savings (Amanda Suriya, 2020) and they form the
group vulnerable to abject poverty during the pandemic. In addition, results of a research
survey by WASH (Water, Sanitation and Hygiene) United, World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS) and United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF), showed that 47 percent of women found it more difficult to access supply of
menstrual necessities because of Covid-19 pandemic.
While society understands that period poverty is the inability to access feminine towels, this
matter is only one quarter (¼) of the real issue. Period poverty also involves inadequacy in the
educational aspect, namely, knowledge regarding menstruation, and deficit in management,
including in providing cleaning facilities for personal hygiene (Syarifah Fatimah al Zahra,
2021). Period poverty affects womenfolk whether the homeless, refugees, women in remote
areas or aborigines, schoolgirls and the urban poor (PEPIAS, 2021). According to Nor Faiza
(2021), the issue of period poverty needs attention because it is not merely a question of lack
of facilities, but also involves health, education, psychology and misconception that needs
correction within society. She also revealed that she was never told or instructed about
menstruation in preparation for menstruation as a teenager.
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Head of Sedulur (Kindred) Team Project, Hajar Nabihah (2021) agreed with this woman’s
sharing and is very active in distributing sanitary products to help society in eradicating
period poverty, while raising awareness and disseminating correct knowledge and
understanding about menstruation and hygienic management.
The researcher observed so many opportunities for reparation and focusing attention on
seeking solutions toward educating society on the issue of period poverty. According to the
Ministry for Development of Women and Society, there are no detailed data on this issue,
whereas it is an on-going problem in society. Further, pro-active action can be taken by the
government and non-governmental organisations (NGO) in disseminating information to raise
awareness and correct understanding about period poverty.
Period Poverty Management in Urban Poor
Past writings show that period poverty occurs because there is no proper management to focus
attention on the issue and identify solutions to the lack of access to sanitary products, clean
water, dignity and self-esteem, education or knowledge.
i)Access to sanitary products
In urban poor area, women prefer to be pregnant rather than face difficulty in facing period
poverty, as being pregnant exempts them from thinking about menstrual management and
necessities, (Sharifah Fatimah Al Zahra, 2021) although pregnancy requires more provisions
after a baby’s birth. In addition, Sharifah Fatimah Al Zahra (2021) emphasized that the most
important matter is education or knowledge. Knowledge needs to be imparted to both women
and men, who are more authoritative in making decisions, giving orders and in control of
situations.
ii)Access to clean water
Clean water, so essential in period management, is most probably not a problem for urban
areas. In comparison, it is frequently the main problem for those living in remote areas, as
stated by Sharifah Fatimah Al Zahra (2021) in line with a study by Ismail et al. (2020) on the
endless issue of access to clean water. This issue adds to the constraints of period hygiene
management because clean water is a necessity for frequent cleaning in order to avoid urinary
tract and perinatal infections (Nor Faiza, 2021).
iii)Dignity and Self-Esteem
Stigma and misconception regarding menstruation in society is very strong and deep-rooted. It
happens everywhere and leaves a deep impression, though circumstances and viewpoints may
differ from place to place. Menstrual taboos not only lower the dignity of women and girls,
they also worsen in places lacking facilities and hygiene which should be provided for
convenience and ease. This situation has driven menstruating girls to temporarly absent
themselves or drop put completely from school due to embarrassment and so on (WSSCC,
2013). Similarly, in, urban poor area, enstruating teenagers prefer to be quiet when unable to
afford getting feminine towels as they dread being teased by friends, especially by male
friends (Rohaiza Rokis, 2021).
Generally a woman menstruates, on average, for more than 30 years in her lifetime, and yet
toilets are still designed without taking women’s needs into consideration (Aidara, 2016).
Water Supply and Santation Colloborative Council (WSSCC), now transformed into
Sanitation and Hygiene Fund (SHF) as of January 2021, stated that actions that neglect
menstrual hygiene needs of a woman is a violation of her rights, as it is related to her right of
dignity, and this right to menstrual hygiene must be provided without any discrimination.
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The question of right to equality, integrity, privacy, and fair treatment are every person’s
needs and must be free of inhumaneness (lacking compassion and consideration of others) and
degradation (disrespect, insult or humiliation), let alone the issues of abuse and violence
(WSSCC, 2013).
The denial of rights affects the emotions as well as work performance, health and productivity
of a person or worker. Psychological stress can alter the emotional state in a person and affect
his/her daily life and cause the person to be negative toward himself or herself, and toward
others or those around him/her. This is in line with the view of Nor Faiza (2021) that period
poverty psycho-socially affects a person.
iv)Education and knowledge
The most significant factor for women is social restrictions, beliefs and myths that influence
period management (Patkar et al., 2016). Many girls do not understand what is happening to
them when they first menstruate as they possess limited knowledge on the process of
biological change in themselves. Education and knowledge imparted to them maybe used to
break perpetuation of such social restrictions. In some countries, workshops on menstrual
health management are provided for teenage school drop-outs, allowing 12–16-year-olds to
learn and empower themselves in order to deal with social restrictions and taboos as well as
maintain personal hygiene.
Syarifah Fatimah Al-Zahra (2020) argues, although many awareness campaigns have been
conducted, research to find solutions for period poverty remain scarce. Some of the various
campaigns carried out are; Red Care Campaign launched by Gerak Malaysia in December
2019, Awareness of Period Poverty Campaign organised by Islamic Religious Council of
Kuala Lumpur Federal Territory (MAWIP) with Selangor Da’wah Foundation Malaysia
(YADIM), including distributing free feminine towels and tampons through shops. In
addition, Aliza Shah (2021) claims in a news report stated that campaigns and reproductive
health education workshops are organised and actively on-going in schools with the
cooperation of NGOs. Even so, awareness campaigns are not widespread in society and this
issue is not comprehensively discussed by the Malaysian government. As a result, many in
society do not understand and take a serious interest in this issue. There are not even
accurate statistics on this issue for proper identifying of solutions to problems of period
poverty in Malaysia. Former Deputy Minister for Development of Women, Family and
Society (KPWKM), Hannah Yeoh (2019) clarified that the Ministry does not have complete
data on this issue, including on teenagers who absent themselves from school because they
have no sanitary pads on menstrual days. However, recent research by the Ministry
demonstrated that 13.1 percent of period poverty involves women and teenagers who can illafford feminine towels and period necessities (Muhammad Farid 2022). Therefore, the
authorities need to give special attention to period poverty because it involves the future of
teenagers.
Conclusions and Suggestions
Results of literature highlight review found that past research on current issues about period
poverty are still scarce and shallow. Hence, there needs to be further in-depth research on
current issues on menstruation and period poverty management to accommodate existing
research information in finding solutions for action by authorities and certain parties to help
society overcome period poverty.
In conclusion, period poverty, abroad or within the country especially, is a global social issue
that deserves more attention. Literature highlights review by the researcher have come up
with the following ideas and suggestions:
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1. Awareness and knowledge of period poverty and hygiene management
Awareness of period poverty and knowledge of menstrual hygiene management need to be
disseminated to parents, teachers, village authorities, heads of government organisations and
non-governmental organisations, and competent authorites in charge in order to raise
awareness, impart knowledge of hygiene management and channel aid for necessities to
those in need.
2. The Caring Community (Cakna-ambil-tahu Komuniti ) Campaign
A comprehensive campaign covers all levels of society, including society in areas of remote
villages. The campaign should educate the public about menstruation as a biological
reproductive process, and about period poverty including the basics of menstrual hygiene
management and impending implications of improper management, namely to physical
health.
3. Easy to wash tampons/feminine towels
With existing technology, there are various types of fabric very suitable for making re-usable
feminine towel without using much water for washing it.
4. Initiatives of government and authorities to provide facilities
The government and authorities should provide facilities for comfortable and woman-friendly
place to manage personal hygiene and wash feminine towels, otherwise work performance or
education of affected women and teenagers will be affected.
5. Provide for menstrual leave of abscence
Employers in work sectors should grant female workers leave of absence for one day to
stabilise themselves on the first day of menstruation, if needed.
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Abstract
The economy of India is currently going through an era of rapid informatization, about 81 per
cent of India’s workforce is employed in Informal employment. The informal sector provides
jobs to millions of people, especially women, who would otherwise be forced into lives of
extreme poverty and exploitation. COVID-19 outbreak pushed more than forty crore Informal
workers below the poverty line in India. Migrant workers are the most affected working group
of the people in the employment during and after the Covid-19 lockdown. This study is about
quantitative and qualitative research of informal employment and migrant workers to find out
their needs and pinpoint. Our study demonstrates that the epidemic has exacerbated
informality. Only 36% of temporary-salaried workers in 2019 stayed with their current
arrangement in 2020, 23% go to be casual/daily wage workers, and 31% of temporary-salaried
workers went to self-employment. The proportionate rate of exit was highest among salaried
women workers (56%). Compared to 10% of self-employed males, 44% of self-employed
women had quit the workforce. One of the most important findings of this research is that they
desire employment suited to their skill set near where they live and also try to find out the
seasonal work. In this research, a high fidelity prototype of the WADE (Welfare App for
Driving Employment) is designed, which assists users in locating work that matches their
skillset and is local to them, as well as finding a sponsor for a person who wants to start a
small-scale business and providing information about government schemes in their native
language. This solution also includes a system for those who lack technical proficiency. The
prototype is tested on users with a high feasibility rate.
Keywords: informatization, Migrant workers, COVID-19, prototype
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THE CONTROL COMMITTEE OF COOPERATIVE SOCIETIES IN ETHIOPIA:
ITS EFFECTIVENESS AND CONSTRAINTS
Mr. Muleye Tarekegn
Wollo University
Dr. Gurudutta P. Japee
Department of Advanced Business Studies, Gujarat University
Abstract
Substantial numbers of cooperative enterprises are found in almost all countries around the
globe as a solution to the socio-economic problems of the society, particularly for the poor
who live in both urban and rural areas. In Ethiopia alone, there are over 72 thousand such
social enterprises, almost 2-3 in each village. Each enterprise has a controlling organ called a
controlling committee in its corporate governance to watchdog the enterprise’s functioning.
However, in a way that tattles on the committee’s ineffectiveness, the enterprises are
becoming known to be the hub of corruption. Why? Is this controlling organ assuming itself
as an institutional formality rather than discharging its assigned responsibilities? A onesample Wilcoxon signed-rank test analysis using survey data collected in a 5-point Likert
scale questionnaire from 130 control committee members in 42 cooperative enterprises shows
that the committee's endeavor is weak in investigating the activities of the management, the
enterprise’s funds and property management, and the adherence to internal laws. And, the
committee members' behavioral inputs and perceptions contributed to it because it is evident
that even though they need to possess additional personal qualities, as they are unpaid
volunteers and have other full-time jobs, like exerting focus and commitment to their
cooperatives as a member of the control committee and having unprejudiced perception and
psychological acceptance as they are the rescuers of the cooperatives, they lack those
qualities. Furthermore, there is a flawed perception among the members of the committee that
it is established only for formality. This finding supports the institutional theory perspective
that the committee is merely a symbolic role. In fact, there is no statistical evidence that they
devote enough time to their assigned responsibilities. The study provides policy implications
regarding such a supervisory committee's effectiveness.
Keywords: Cooperative enterprise, control committee, behavioral input, corporate
governance, symbolic view, effectiveness
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THE IMPACT OF PUBLIC DEBT ON ECONOMIC GROWTH OF NIGERIA
SALAWU Muinat Wuraola
Department of Accounting, University of Lagos
ABSTRACT
The study examined the impact of public debt on economic growth of Nigeria. The monocultural nature of the Nigerian economy, low per capita income, trade imbalances, persistent
fiscal deficits, low productivity, unemployment and the attendant low savings level prompted
the economy to seek other means to bridge the revenue gap especially due to the volatile
nature of oil proceeds in the international oil market. These factors majorly contributed to
excessive borrowings by the government over the years. The study made use of the ex-facto
research design using data obtained from the CBN Statistical Bulletin and Debt Management
office (DMO) website for the periods 1981 to 2020 which was analysed using the multiple
regression models. The study findings show that domestic debt rather than external debt
should be prioritized as a borrowing source and projects to be financed with government
borrowing should be properly appraised and their technical feasibility, financial viability and
economic desirability ascertained before the funds are committed. It is recommended that
fiscal reforms that boost domestic revenue generation by broadening the revenue base,
improving the capacity to tax, and curtailing unproductive government expenditure should be
encouraged. Government should ensure that borrowings are done on terms that are consistent
with entrenching debt sustainability and borrowed funds are productively invested in the
value-added sectors of the economy to engender greater growth in the long-run.
Keywords: Public-debt, Domestic-debt, External-debt, Inflation, Economic-growth.
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IMPACT OF AUDIT QUALITY ON FINANCIAL REPORTING QUALITY OF
LISTED COMPANIES IN NIGERIA
Ajape, Kayode Mohammed
Department of Accounting, University of Lagos
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Department of Accounting, University of Lagos
Salawu, Muinat Wuraola
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Abstract
The quality of audit opinion on financial statements have been a concern since the 2001 Enron
accounting scandal due to the financial crisis that rocked various organisations despite their
clean report. The study thus examines the impact of audit quality on financial reporting
quality of listed companies in Nigeria for the period of 2011-2020 by employing the ex-post
facto research design using panel data. Adopting the 25 organisations in the consumer goods
sector listed on the Nigerian Exchange Group (NGX) as population for the study, a sample of
21 organisations was used after application of the purposive sampling technique. Secondary
data relating to the variables were collected from sampled organisations annual reports for the
period which were analysed using descriptive statistical tool and multiple regression
technique. Findings of the study revealed that audit quality has a positive significant effect on
financial reporting quality of listed companies in Nigeria and it is concluded that audit quality
is significant in improving the financial reporting quality of listed companies in Nigeria. It
was thus recommended that policy makers and regulatory authorities should ensure
enforcement of policies towards ensuring quality financial reporting through quality audits.
Keywords: Audit Quality, Financial Reporting, Nigerian Exchange Group, Listed Companies
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THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF SELECTED NIGERIA MANUFACTURING COMPANIES
Oladeji, Ige Olubunmi
Department of Accounting Education, Federal College of Education
ABSTRACT
The impact of corporate social responsibility (CSR) on the financial performance of selected
Nigerian manufacturing companies was investigated in this study. The study used an ex-post
facto research design for the period of 2010-2019. The population consists of all consumer
goods and industrial sectors of manufacturing companies in Nigeria, of which fifteen (15)
were selected using a census sample technique. The annual reports of the sampled companies
were used to collect secondary data. Two hypotheses were developed, tested and analyzed
using both descriptive and inferential statistics (correlation and multi-regression). The study
found a positive significant relationship between CSR and financial performance measured by
Return on Assets (ROA), with coefficients of 0.041306 and probability values of 0.03035, and
a negative significant relationship between CSR and financial performance measured by
Return on Capital Employed (ROCE), with coefficients of -0.08482 and probability values of
0.1863 at 5% level of significance. The study therefore recommended that manufacturing
companies should always plan for the social progress of society and incorporate community
interests into their operations to increase profitability and market value.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Communities Relationship, Return on Assets
(ROA), Return on Capital Employed (ROCE)
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INFLUENCE OF OFFICE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT EDUCATION
(OTME) ON ECONOMIC RECOVERY AS PERCIEVED BY LECTURERS IN
FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL) AKOKA, LAGOS, Nigeria
NWOSU, E. NANCY (MRS) maben
Office Technology And Management Department, Federal College Of Education (Technical)
ABSTRACT
The study was poised to examine influence of Office Technology and Management Education
(OTME) on Economic Recovery as perceived by Lecturers in Federal College of Education
(Technical) Akoka, Lagos. In an attempt to achieve the objectives of this study, research
questions were formulated for the study. The study adopted descriptive survey research design
with the population which covers all the Nineteen (19) OTME Lecturers who currently
working at Federal College of Education (Technical), Akoka, Yaba, Lagos. Structured
questionnaire which was validated by an expert in the field of Educational Evaluation was
used to collect data for the study during working hours. All the data collected were analyzed
using frequency count, mean and standard deviation so as to answer the formulated research
questions. The study found out that, OTME often provides the form of entrepreneurial skills
related to personal-reliability towards improving the human capital base of the economy, the
key competencies necessary for economic recovery are provided through OTME programme
in the College and that, the training programme of OTME emphasizes the acquisition of skills
needed to manipulate office machines needed to build a globally competitive economy. The
study recommended that, regular orientations and seminars should be given to OTME
lecturers on how to effectively contribute to the achievement of economic recovery through
the OTME training programme in the College and also to ensure that everything taught is
made relevant to the needed skills and competencies for entrepreneurial survival in the
business world at large.
Keywords: Office Technology and Management Education (OTME), Economic Recovery.
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MÜZIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ BATI MÜZIĞI TARIHI DERSINE
YÖNELIK GÖRÜŞLERI VE BEKLENTILERININ KARŞILANMA DÜZEYI
Doç. Dr. Ajda ŞENOL SAKİN
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-1870-2329
ÖZET
Müzik öğretmeni yetiştiren müzik eğitimi ana bilim dallarının lisans programları 2018 yılında
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından hazırlanmış ve tüm ana bilim dallarında
uygulanmaya başlanmıştır. Hazırlanan bu programda Batı müziğinin kültürü, tarihi,
dönemleri, akımları, çalgıları ve oluşan müzik türleri ile belirli bestecilerin öğrenilmesi
amacıyla 3. yarıyılda “Batı Müziği Tarihi” dersi yer almaktadır. Derslerin daha etkili ve
işlevsel gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin ders hakkındaki düşüncelerinin ve
beklentilerinin bilinerek ders içeriklerinin ve işlenişinin bu yönde geliştirilmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda araştırmanın amacı müzik öğretmeni
adaylarının Batı Müziği Tarihi dersine yönelik görüşlerinin ve beklentilerinin belirlenerek
dönem sonrası beklentilerinin karşılanma düzeylerini belirleyebilmektir. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi “öğrencilerin Batı Müziği Tarihi dersine yönelik
görüşleri nelerdir ve beklentilerinin karşılanma düzeyleri nedir?” olarak belirlenmiş ve 20212022 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalında Batı Müziği Tarihi dersini alan 35 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Alan yazın
incelemesi sonrası konunun derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan sorular ile görüşme
formu hazırlanmış ve görüşmeler “Google Formlar” yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeler ile dersin içerik ve işlenişine yönelik görüşlerin yanı sıra dersten beklentilerinin
de belirlenmesi hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerden öğrencilerin Batı Müziği
Dersinin içerik ve işleyişine yönelik beklentileri belirlenmiş ve maddelendirilmiştir. Dönem
sonunda bu maddelerden oluşan bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu
anket uygulaması ile hem öğrencilerin beklentilerinin karşılanma hem de öğretim elemanının
derse yönelik hedeflediği kazanımların öğrenci görüşleri doğrultusunda ne derece
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ile müzik öğretmeni adaylarının Batı
Müziği Tarihi dersinin sadece müzisyenlik açısından değil öğretmenlik mesleğine de katkı
sağlayacak önemli bir ders olarak görüldüğü ayrıca bu dersin diğer dersleri ile farklı açılardan
ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulanan anket sonrası müzik öğretmeni adaylarının
“müzik yapma fırsatı sunuldu” beklentisi haricinde çoğu beklentisinin kısmen/tamamen
gerçekleştiğine ve derse yönelik hedeflenmiş kazanımların büyük çoğunluğunun tamamen
edinildiği sonuçlarına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Batı müziği tarihi, öğrenci görüşleri, beklenti.
THE OPINIONS OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES FOR THE HISTORY
OF WESTERN MUSIC COURSE AND THE FULFILMENT LEVELS OF THEIR
EXPECTATIONS
ABSTRACT
Undergraduate programs of music education departments that train music teachers were
prepared by YÖK (Higher Education Institution) in 2018 and started to be implemented in all
departments.
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In this program, a “History of Western Music” course is included in the 3rd semester in order
to learn the culture, history, periods, art movements, instruments, music genres of Western
music and certain composers. In order for the lessons to be more effective and functional, it is
thought that it is important to know the thoughts and expectations of the students about the
lesson and to develop the course content and teaching in this direction. In line with this idea,
the aim of the research is to determine the opinions and expectations of music teacher
candidates about the History of Western Music course and to determine the level of fulfilment
their expectations after the term. In line with this purpose, the problem sentence of the
research is “What are the students' views on the History of Western Music course and what
are the fulfilment levels their expectations?” has been determined. In the fall semester of the
2021-2022 academic year, interviews were held with 35 students who took the History of
Western Music course in the Music Education Department of Bursa Uludag University. After
the literature review, an interview form was prepared with questions that allowed the subject
to be examined in depth, and the interviews were carried out with the help of “Google
Forms”. With the interviews, it was aimed to determine the views on the content and teaching
as well as the expectations of the course. From the interviews conducted, the expectations of
the students regarding the content and functioning of the Western Music Lesson were
determined and itemized. At the end of the semester, a questionnaire consisting of these items
was applied. With this survey application, it was determined both the level of meeting the
expectations of the students and the extent to which the achievements aimed by the instructor
for the course were realized in line with the students’ opinions. With the interviews, it was
concluded that the History of Western Music lesson of the music teacher candidates is seen as
an important lesson that will contribute not only to the musicianship but also to the teaching
profession, and that this lesson is related to other lessons in different ways. After the survey, it
was concluded that most of the expectations of the music teacher candidates were partially /
completely realized, except for the expectation of “the opportunity to make music”, and that
the majority of the targeted gains for the lesson were completely achieved.
Keywords: History of Western Music, opinions of the students, expectation.
GİRİŞ
Müzik öğretmeni yetiştiren müzik eğitimi ana bilim dallarının lisans programları 2018 yılında
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından hazırlanmış ve tüm ana bilim dallarında
uygulanmaya başlanmıştır. Hazırlanan bu programda Batı müziğinin kültürü, tarihi,
dönemleri, akımları, çalgıları ve oluşan müzik türleri ile belirli bestecilerin öğrenilmesi
amacıyla 3. yarıyılda “Batı Müziği Tarihi” dersi yer almaktadır. Müzik öğretmenliği lisans
programında dersin içeriği şu şekilde yer almaktadır: “Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu
evreler, tarihsel kökleri; Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönem ile 20.yy ve
günümüze kadar olan süreçteki farklı oluşum ve gelişen akımlar; bu süreçteki Batı müzik
kültürünün müzik teorisi, çalgıları, oluşan müzik türleri ve başlıca bestecileri; dönemlere göre
farklılaşan edebî, mimari, siyasi ve sosyal özellikler ve birbiriyle olan sanatsal ilişkileri”
(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2018).
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Batı Müziği Tarihi dersi araştırmanın gerçekleştiği Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalında YÖK’ün hazırladığı içerik doğrultusunda; (1) Batı müzik kültürünün
geçirmiş olduğu evreleri ve tarihsel kökleri bilme, (2) Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik,
Romantik dönem ile 20.yy ve günümüze kadar olan süreçteki dönem ve akımları bilme, (3)
Batı müziği dönemlerinde gelişen çalgıları bilme, (4) Batı müziği dönemlerinde oluşan müzik
türlerini bilme, (5) Türk ve Dünya bestecilerini, stil özelliklerinden yola çıkarak tanıyabilme,
örneklendirebilme, (6) Batı müziği dönemlerinin oluşumunu etkileyen siyasi ve sosyal
özellikleri bilme, (7) Müzik eserlerini dönem ve stil özelliklerine göre tanıyabilme, (8) Batı
müziği sanatı eserlerinin eğitim müziğinde kullanımı hakkında fikir sahibi olma
kazanımlarına yönelik işlenmektedir. Ayrıca dersin mesleki gelişime katkısı “Müzik
öğretmenliği mesleği alanında alana özgü tarihsel bilgiyi bilme ve meslek hayatında bu
bilgileri kullanabilme becerisi geliştirme” olarak belirlenmiştir (Bursa Uludağ Üniversitesi,
Haziran 2022).
Derslerin daha etkili ve işlevsel gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin ders hakkındaki
düşüncelerinin ve beklentilerinin bilinerek ders içeriklerinin ve işlenişinin bu yönde
geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Öztürk’e (2004) göre
öğrencilerin beklentilerinin bilinmesi ve bunların program geliştirme süreçlerinde dikkate
alınması önemlidir. “Çağdaş ve günümüz koşullarına uygun öğretmenler yetiştirebilmek için,
müzik eğitimi programları ve ders içerikleri sürekli olarak yenilenmeli, yaşanan sorunlara ve
eksikliklere çözüm getirmek için araştırmalar yapılmalıdır” (Şenol Sakin, 2017).
İlgili alan yazın incelendiğinde öğretmenlik eğitimi ile müzik eğitimi alanlarında öğrencilerin
görüşlerini ya da beklentilerini belirlemek üzere çeşitli araştırmaların gerçekleştirildiği
görülmektedir (Lehimler ve Karataş, 2020; Şenol Sakin, 2017; Birer, 2016; Girgin, 2015;
Uçaner ve Şentürk, 2013; Çelikkaya, 2011; Öztürk, 2004). Bunun yanı sıra uluslararsı
düzeyde öğrenci beklentilerine yönelik yapılmış çalışmalar da literatürde bulunmaktadır
(Brinkworth, McCann, Matthews & Nordström, 2009; Crips at all, 2009; Appleton-Knapp &
Krentler, 2006).
Bu düşünce doğrultusunda araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği
Tarihi dersine yönelik görüşlerinin ve beklentilerinin tespit edilerek dönem sonrası
beklentilerinin karşılanma düzeylerini belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda
araştırmanın problem cümlesi “müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersine
yönelik görüşleri nelerdir ve beklentilerinin karşılanma düzeyleri nedir?” olarak
belirlenmiştir.
Problemin çözümüne yönelik olarak araştırmada aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:
1Müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersine yönelik görüşleri nelerdir?
2Müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinden beklentileri nelerdir?
3Müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinden beklentilerinin karşılanma
düzeyi nedir?
4Müzik öğretmeni adaylarının derse yönelik hedeflenmiş kazanımların gerçekleşme
düzeyine yönelik görüşleri nelerdir?
Araştırma Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Ana
Bilim Dalı öğrencileri ile sınırlı olup veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılında Batı Müziği
Tarihi dersini alan öğrencilerden elde edilmiştir.
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmada karma araştırma modellerinden “keşfedici sıralı desen” kullanılmıştır (Bkz Şekil
1). “Bu desende ilk olarak çalışmanın nitel aşaması gerçekleştirilmektedir. Nitel veriler
toplanmakta, analiz edilmekte ve sonuçlara ulaşılmaktadır. Nitel sonuçlar kullanılarak
çalışmanın nicel aşaması inşa edilmektedir” (Çepni, 2021: 165). Bu tanım doğrultusunda
araştırmada öncelikle nitel veriler toplanmıştır. Bu aşamada araştırma katılımcıları ile
görüşmeler yapılmış Batı Müziği Tarihi dersi, işlenişi ve bu derse yönelik beklentileri
belirlenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve öğrencilerin hem işlenişine yönelik
beklentileri hem de dersten genel beklentileri maddelendirilerek araştırmanın nicel aşaması
oluşturulmuş, dönem sonunda beklentilerin karşılanma düzeyinin tespitine yönelik anket
hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen bu anket uygulaması ile hem öğrencilerin beklentilerinin
karşılanma hem de öğretim elemanının derse yönelik hedeflediği kazanımların öğrenci
görüşleri doğrultusunda ne derece gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Şekil 1.: Keşfedici Sıralı Desen
Nitel
verilerin
toplanması
ve analizi

Nitel
bulgular

Nicel veri
seti
için
bulguların
kullanılması

Nicel
verilerin
toplanması ve
analizi

Nicel
bulgular

Verilerin
yorumlanması

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme
yöntemiyle oluşturulmuştur. Patton’a (2002) göre “amaçlı örneklemin mantığı ve gücü….
derinlikli çalışmalar için bilgi açısından zengin durumlar seçilmesini sağlamaktadır” (Glesne,
2015: 59). Buna göre araştırmanın çalışma grubunu Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında 2021-2022 eğitimi öğretim yılı güz
döneminde Batı Müziği Tarihi dersini alan ve çalışmaya gönüllülük esasıyla katılmayı kabul
eden 35 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden %28,6’sı Batı Müziği Tarihi dersini daha
önce almış, %71,4’ü ilk defa almıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nitel verilerin toplanması amacıyla oluşturulmuş sorular konunun derinlemesine
olanak sağlaması amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Görüşme sorularının
içeriği katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersinin gerekliliği, içeriği, işlenişi, diğer dersler ile
ilişkisi, öğretmenlik mesleğine katkısı ve dersten beklentilerinin belirlenmesine yönelik
hazırlanmıştır.
Katılımcıların Batı Müziği Dersinden beklentilerinin karşılanma düzeylerinin belirlenebilmesi
amacıyla nitel verilerden elde edilmiş beklentilerine yönelik bulgular ile ders kazanımlarından
43 maddelik “Batı Müziği Tarihi Dersinden Beklentilerin Karşılanma ve Hedeflenen
Kazanımların Gerçekleşme Düzeyi” anketi oluşturulmuştur. Ankette üçlü Likert (TamamenKısmen-Hiç) kullanılmış olup ilk 35 madde Batı Müziği Tarihi dersinden beklentilerin
karşılanma düzeyine, son 8 madde dersin kazanımlarının gerçekleşme düzeyine yöneliktir.
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Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılı Güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin
daha kolay toplanması amacıyla görüşme soruları “Google Formlar”a aktarılmış ve ilgili
bağlantı katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiştir. Katılımcılar dönemin ilk iki haftasında
görüşme sorularını yazılı olarak cevaplamışlardır. Elde edilen veriler içerik analizi
yöntemleriyle çözümlenmiş tema ve kodlar oluşturulmuştur.
Katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişi ile dersten genel beklentilerine yönelik
soruların içerik analizi yöntemiyle çözümlenmesinin ardından elde edilen kodlar ve derse
yönelik öğretim elemanı tarafından hedeflenen kazanımlardan “Batı Müziği Tarihi Dersinden
Beklentilerin Karşılanma ve Hedeflenen Kazanımların Gerçekleşme Düzeyi” anketi
oluşturulmuştur. Oluşturulan anket dönem sonunda gerçekleştirilen final sınavından önce
öğrencilere uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak
çözümlenmiştir.
Araştırma kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etik Kurulları Sosyal
ve Beşerî Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulundan 24 Eylül 2021 oturum tarihli ve
2021/08 oturum sayısıyla izin alınmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinin içeriği, işlenişi, dersin
diğer dersler ile ilişkisi, dersin öğretmenlik yaşantılarına katkısı ve dersten beklentilerine
yönelik görüşlerine yer verilmiştir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersine Yönelik Görüşleri
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin İçeriğine Yönelik Görüşleri
Araştırma kapsamında katılımcılara “Sizce Batı Müziği Tarihi dersinde neler öğrenmeliyiz”
sorusu sorulmuş ve dersin içeriğine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen
cevaplardan Tablo 1’deki “İçerik” teması ve ilgili kodlar oluşturulmuştur.
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İçerik

Tablo 1. Batı müziği tarihi dersinin içeriğine yönelik müzik öğretmeni adaylarının
görüşleri
Kodlar
Katılımcılar
Tema
K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11,
Besteciler
K12, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K26, K33
Bestecilerin ilham kaynakları
K1
Bestecilerin besteleme tarzları
K23
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12,
Dönemler
K15, K18, K19, K22, K23, K24, K31, K33
Dönem/stil özellikleri
K12, K15
Eserler
K6, K7, K8, K18, K20, K33
Eserlerin bestelenme süreçleri
K6, K24
Çalgılar
K7, K9
Terimler
K8
Batı müziği tarihinin temel yapı
K11
taşları
Dönemlerin çıkış noktaları
K11
Olaylar
K11, K30
Kişiler
K11, K17, K18
Müziğin nasıl oluştuğu
K11
Tarihsel süreçler
K13
Sosyolojik süreçler
K13
Kültürel süreçler
K13
Diğer sanat dallarıyla etkileşim
K14
K14, K16, K17, K20, K21, K24, K25, K27,
Batı müziği tarihinin evrimi
K28, K31, K33, K35
Uygarlıkların müzik yaşantıları
K32
Formlar
K15
Türler
K22
Eserin dönem ve türünü ayırt
K5, K34
edebilme
Tablo 1 incelendiğinde 19 katılımcının ilgili soruyu besteciler, 18 katılımcının dönemler, 12
katılımcının da Batı müziği tarihinin evrimi/gelişimi olarak yanıtladığı görülmektedir. Bunun
yanı sıra müzik öğretmeni adayları besteciler ile ilgili olarak bestecilerin ilham kaynakları,
bestecilik tarzları; eserler ile ilgili olarak eserlerin bestelenme süreçleri, formları, türleri,
dönem ve türü ayırt edebilme; dönemler ile ilgili olarak dönem/stil özellikleri; Batı müziğinin
evrimi ile ilgili olarak da müziğin nasıl oluştuğu, uygarlıkların müzik alanında yaptıkları, Batı
müziği tarihinin temel yapı taşları, kişiler, olaylar, tarihsel, sosyolojik ve kültürel olaylar ve
diğer sanat dallarıyla etkileşim konularına da yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Bazı katılımcıların “İçerik” temasına yönelik görüşleri şöyledir:
“Bu döneme ait sanatçıları, bestecileri ve eserlerini öğrenmemiz ve onların eserlerini ne
şartlarda, nasıl ve nelerden etkilenerek bestelediklerini öğrenmemiz bizde de bir etki
bırakabilir. O dönemin şartlarını bilmemizin de bize yararı olacağını düşünüyorum” (K6).
“Müziğin tarihi, bestecilerin yaşamları” (K21).
“Geçmişten günümüze uygarlıkların müzik alanında neler yaptıklarını öğrenmek isterim”
(K32).
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin İşlenişine Yönelik Görüşleri
Araştırma kapsamında katılımcılara “Batı Müziği Tarihi dersi nasıl işlenmeli? Daha etkili bir
ders olması için ne gibi uygulamalar yapılmalı? Derste hangi öğretim yöntem ve metotlar
kullanılmalı?” soruları sorulmuş ve dersin işlenişine yönelik görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen cevaplardan Tablo 2’deki “İşleniş” teması ve ilgili kodlar
oluşturulmuştur.

İşleniş

Tablo 2. Batı müziği tarihi dersinin işlenişine yönelik müzik öğretmeni adaylarının
görüşleri
Tema
Kodlar
Katılımcılar
Araştırma
K1
K1, K5, K7, K12, K16, K17, K20,
Müzik/eser dinleme
K21, K22, K24, K25, K26, K30
Dinlenen müzik hakkında bilgilenme
K1
Oyunlar
K6
K6, K9, K11, K14, K15, K19, K20,
Film/video/belgesel izleme
K21, K29
Görseller
K7, K9, K15, K16, K17, K30
Sunumlar
K12, K19, K27
Karşılıklı konuşma
K3, K29
Grup çalışması
K6
Soru-cevap
K6, K13, K15
Karşılaştırma
K13
Anlatım
K8, K13
Öğrenci sunumları
K8
Yaratıcı etkinlikler
K17
Uygulama araçları
K9
Öğrencinin aktif katılımına yönelik
K10, K17
uygulamalar
Etkileşimli ders anlatımı
K11
Sorgulayıcı bakış açısı geliştirme
K11
Ödevlendirme
K14, K18
Müzik yapma
K25, K32
Enstrüman bilgisi
K28
Ders adaptasyonuna yönelik uygulamalar
K31
Ders notu paylaşımı
K34
Tablo 2 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişinin
nasıl olması gerektiğine yönelik pek çok görüş bildirdiği görülmektedir. Buna göre 13
katılımcı Batı Müziği Tarihi dersinde eser dinlenmesi gerektiğini, 9 katılımcı derste
film/video ve belgesellerden yararlanılması gerektiğini, 6 katılımcı da derste görsellere yer
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar derslerin araştırma yapmaya olanak
tanıması, oyunlar oynanması, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak yaratıcı ve sorgulayıcı
bakış açısı geliştirecek etkinliklere yer verilmesi, müzik yapma olanağının tanınması,
enstrüman ve dinlenen müzik hakkında bilgilenmeye yönelik uygulamalar ile ders
adaptasyonuna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik cevaplar
vermişlerdir.
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Bunun yanı sıra katılımcılar öğretim yöntem ve metotlarına yönelik olarak derslerde sunum,
karşılıklı konuşma, grup çalışması, soru-cevap, karşılaştırma, anlatım, öğrenci sunumları,
etkileşimli ders anlatımı, ödevlendirme ve ders notu paylaşımının yapılabileceğini
söylemişlerdir.
Bazı katılımcıların “İşleniş” temasına yönelik görüşleri şöyledir:
“Daha etkili bir ders olması için gruplaşma vb. olaylar bence önem taşıyor. İnsanlar kendi
bildiklerini başkalarına aktarabilirken bilmediklerini ise karşı taraftan öğrenebilme fırsatı
buluyor. Soru cevap yöntemi gibi oyunlar da öğrenmek açısından kazanım sağlayabilir.
Tarih ile ilgili o dönemlere ait film veya video izlemek de akılda kalıcı olabilir” (K6).
“Dönemler anlatırken görsel çalgı örnekleri, bestecilerin görselleri öğrencilerle paylaşılırsa
daha kalıcı bilgi olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bestecilerin eserleri de dinletilebilir”
(K7).
“Batı müziği tarihi dersinin öğrencilerle etkileşimli şekilde ilerlenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Daha etkili bir ders olması için ses, video, belgesel, kısa filmler ders içerinde
yer almalıdır, öğrenci ve öğretmen etkileşimi öğrenci ve öğrenci etkileşimi önemli bu Batı
Müziği Tarihi dersi içerisinde besteciler, besteler ve olaylar hakkında ileri görüşlülük ve
sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırır” (K11).
“Derse biz de katılmalıyız derste müzik dinlemeli ve yapmalıyız” (K25).
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin Diğer Dersler ile İlişkisine
Yönelik Görüşleri
Araştırma kapsamında katılımcılara “Sizce bu dersin diğer dersler ile ne gibi bir ilişkisi var?”
sorusu sorulmuş ve dersin diğer dersler ile ilişkisine yönelik görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen cevaplardan Tablo 3’deki “Batı Müziği Tarihi Dersinin Diğer
Dersler ile İlişkisi” teması ve ilgili kodlar oluşturulmuştur.

Batı Müziği Tarihi
Dersinin Diğer Dersler ile
İlişkisi

Tablo 3. Batı müziği tarihi dersinin diğer dersler ile ilişkisine yönelik müzik öğretmeni
adaylarının görüşleri
Tema
Kodlar
Katılımcılar
K1, K7, K8, K12, K17, K18, K20, K22, K23,
Bireysel Çalgı Eğitimi
K24, K34, K35
Seslendirme yapılan dersler
K2, K4, K5, K15, K16, K27, K28
Armoni
K12, K29
Koro
K12
Alan Dersleri
K11, K12, K19, K25
Müzik Kültürü
K26
Batı Müziği Teori ve
K28, K29
Uygulaması
Tablo 3 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersini özellikle
Bireysel Çalgı Eğitimi, Armoni, Koro, alan dersleri, Müzik Kültürü ve Batı Müziği Teori ve
Uygulaması dersleri ile ilişkilendirdiği, bunu yanı sıra 7 katılımcının ilgili dersin seslendirme
yapılan tüm dersler açısından önemli olduğunu belirttiği görülmektedir. Ayrıca bu soruyu
dersler üzerinden yanıtlamayan ama Batı Müziği Tarihi dersinin özellikle seslendirilen
eserlere, bestecilere ve dönem/stil özelliklerine yönelik bilgiler içermesi açısından hem çalgı
performanslarını olumlu yönde etkileyebileceğini hem de diğer pek çok ders ile ilişkisi
olduğunu belirten katılımcılar bulunmaktadır.
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Bazı katılımcıların “Batı Müziği Tarihi Dersinin Diğer Dersler ile İlişkisi” temasına yönelik
görüşleri şöyledir:
“Bireysel çalgı dersleri ile birebir ilişkisi var” (K1).
“Seslendireceğimiz eserlerin yorumlarken eserin nasıl bir duygu ile yazıldığı, ne gibi çevresel
faktörlerden etkilendiğini öğrenmek, çalgı performansımızla etkili olduğunu düşünüyorum”
(K4).
“Batı Müziği Teori ve Uygulaması, Armoni derslerinde, bu derste konusu geçen terim
anlamlarıyla ilgili birçok konu işliyoruz. Bu derste öğrendiğimiz yöntem ve bilgileri o derste
kullanabiliriz” (K29).
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin Müzik Öğretmenliği
Yaşantısına Yönelik Görüşleri
Katılımcılara “Batı Müziği Tarihi dersinin ileriki müzik öğretmenliği yaşantınızda nasıl bir
fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Elde edilen cevaplardan “Müzik
Öğretmenliği Yaşantısına Katkı” teması ve ilgili kodlar oluşturulmuştur. Bu temaya yönelik
tema ve kodlar Tablo 4’te gösterilmektedir.

Müzik Öğretmenliği
Yaşantısına Katkı

Tablo 4. Batı müziği tarihi dersinin öğretmenlik yaşantısına yönelik müzik öğretmeni
adaylarının görüşleri
Tema
Kodlar
Katılımcılar
Kültürel katkı
K1, K5, K8, K18, K22
K2, K4, K6, K9, K10, K11, K12, K14,
Edinilen bilgiyi öğrencilere aktarma
K15, K17, K18, K20, K22, K23, K24,
K25, K27, K28, K30, K31, K32, K33
Donanımlı öğretmenliğe katkı
K3, K7, K16, K21, K26
Mesleki birikim
K5
Uygulanacak metotlara yol gösterimi
K13
Dinletilen ve dinlenen eserlere
K19
hâkimiyet
Ders planı hazırlamada kolaylık
K35
Tablo 4 incelendiğinde 22 katılımcının Batı Müziği Tarihi dersinin ileriki müzik öğretmenliği
mesleklerine edinilen bilgiyi öğrencilere aktarma açısından, 5 katılımcının donanımlı
öğretmen olmak açısında katkı sağlayacağını belirttiği görülmektedir. Ayrıca 5 katılımcı Batı
Müziği Tarihi dersinin gerek genel kültüre gerek müzik kültürüne katkı sağlaması açısından
öğretmenlik mesleğine fayda sağlayacağını söylemişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar Batı
Müziği Tarihi dersinin mesleki birikim, uygulanacak yöntemlere yol gösterme, dinlenen ve
dinletilen eserlere hâkimiyet ve ders planı hazırlamada kolaylık sağlayacağını belirtmişlerdir.
Bazı katılımcıların “Müzik Öğretmenliği Yaşantısına Katkı” temasına yönelik görüşleri
şöyledir:
“Genel kültürümüze ve mesleğimize birikim olabilir” (K5).
“ ……… dinlediğimiz ve dinlettiğimiz eserlere daha hakim olmak” (K19).
“Daha donanımlı olacağımı düşünüyorum” (K21).
“Müzik kültürüm daha geniş olur ve öğrencilerime çeşitli yöntemlerle dersi zevkli hale
getirerek bildiğim bütün bilgilerimi aktarabilirim” (K22).
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinden Genel Beklentileri
Katılımcılara Batı Müziği Tarihi dersinden beklentileri sorulmuş ve elde edilen verilerden
Tablo 5’deki “Beklentiler” temasına yönelik olarak “İçerik”, “İşleniş” ve “Gelişim”
kategorileri ile ilgili kodlara ulaşılmıştır.
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Beklentiler

Tablo 5. Müzik öğretmeni adaylarının batı müziği tarihi dersinden beklentileri
Tema Kategoriler
Kodlar
Katılımcılar
K1, K2, K3, K6, K8, K11, K12,
Batı Müziği Tarihi hakkında
K14, K16, K17, K18, K19, K22,
yeterli, kalıcı, derin bilgi sahibi
K23, K25, K26, K27, K28, K32,
olma
K33
Doğru seslendirmeye katkı
K1, K13, K15
İçerik
Müzik öğretmenliği mesleğine
K4, K6
katkı
Besteci, dönem ve eser hakkında
K6, K7, K9, K24, K31, K35
bilgi sahibi olma
Batı Müziğinin önem ve yerini
K13
kavrama
Soru-cevap tekniğinin
İşleniş
K6
kullanılması
Doğru bilgi aktarabilme
K1, K30
Kendini ifade edebilme
K5, K15, K29
Genel/müzik kültürüne katkı
K8, K15, K20, K21
Gelişim
Gelişmek ve geliştirebilecek
K10
düzeyde araştırma yapabilme
Merak duygusunu arttırma
K10
Tablo incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinden içerik, işleniş
ve gelişime yönelik beklentileri olduğu görülmektedir. Yirmi müzik öğretmeni adayı dersten
beklentisini “Batı Müziği tarihi hakkında bilgi sahibi olabilmek” olarak cevaplamıştır. Bunun
yanı sıra 6 katılımcı soruyu “Batı müziği tarihinin dönemleri, bestecileri ve eserleri hakkında
bilgisi sahibi olabilmek” olarak yanıtlarken, 4 katılımcı dersin müzik kültürlerine katkı
sağlaması yönünde beklentilerini belirtmişlerdir.
Bazı katılımcıların “Beklentiler” temasına yönelik görüşleri şöyledir:
“Severek yaptığım müzik hakkında daha fazla doğru bilgi edinip, o dönemin koşullarına
göre icra etmek ve Batı müziği hakkında insanlarla muhabbet ederken insanlara doğru
bilgiler aktarabilmek” (K1).
“Öğretmenlik hayatımda öğrencilerim için gerek bilgiyi öğrenmek ve onlar için farklı bir
bakış açısı kazanmak” (K4).
“Şahsen Batı Müziği Tarihi konusunda çok bilgi sahibi olamadığım için ve ders olarak
görmediğim için eksiklik hissediyorum. Batı müziğine dair o dönemin özelliklerini
öğrenmek, zorluklarını veya kolaylıklarını anlamak isterim. Bol sorular ve bol tartışmalı bir
ders ile o döneme dair birçok şeyi öğrenmek benim ileriki öğretmenliğimde bana katkı sağlar
ve öğrencilerime de dersten önce tarihini anlatmak isterim...” (K6).
“Gelişmek ve geliştirebilecek düzeyde araştırma yapıp merak duygusunu artırmak” (K10).
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinden Beklentilerinin
Karşılanma Düzeyi
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin İçeriğine Yönelik
Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersinin içeriğine yönelik beklentilerinin karşılanma
düzeylerine ilişkin görüşleri Tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6. Müzik öğretmeni adaylarının batı müziği tarihi dersinin içeriğine yönelik
beklentilerinin karşılanma düzeyine yönelik görüşleri
Tamamen
Kısmen
Hiç
İçeriğe Yönelik Beklentiler
f
%
f
%
f
%
Akılda kalıcı eserler dinlendi
22 62,85 12 34,28
1
2,86
Görsel çalgı örneklerine yer verildi
30 85,71
4
11,43
1
2,86
Bestecilerin görsellerine yer verildi
29 82,86
5
14,28
1
2,86
Bestecilerin hayatlarından yeterince bahsedildi
31 88,57
3
8,57
1
2,86
Besteci ve eserleri hakkında yeterince bilgi
29 82,86
5
14,28
1
2,86
Merak ettiğim konulara cevap buldum
23 65,71
9
25,71
3
8,57
Enstrümanım ve repertuvarı ile ilgili
16 45,71 16 45,71
3
8,57
gelişmeleri öğrendim
Dönem sonunda Batı Müziği Tarihi hakkında
19 54,28 13 37,14
3
8,57
yeterince bilgiye sahip oldum
Dönem sonunda batı müziği tarihi hakkında
müzik öğretmenliği mesleğimde
20 57,14 14
40
1
2,86
kullanabileceğim yeterince bilgiye sahip oldum
Ders merak duygumu arttırma beklentimi
25 71,43
6
17,14
4
11,4
karşıladı
Ders batı müziğinin önem ve yerini kavramamı
29 82,86
5
14,28
1
2,86
sağladı
Ders eserleri dönem-stil özellikleri
doğrultusunda seslendirmeme yardımcı olacak
26 74,28
6
17,14
3
8,55
bilgiler içerdi
Tablo 6 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinin içeriğine
yönelik beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığı görülmektedir. Dönem sonunda uygulanan
anketin 12 maddesi dersin içeriğine yöneliktir. Bunlardan “Bestecilerin hayatlarından
yeterince bahsedildi” maddesi %88,57 oranında tamamen olarak cevaplanarak en yüksek
orana sahip olmuştur. “Enstrümanım ve repertuvarı ile ilgili gelişmeleri öğrendim”
maddesine katılımcıların %45,71’i tamamen, %45,71’i kısmen ve %8,57’si hiç cevabı
vermişlerdir. Bu maddede katılımcıların tamamen ve kısmen olarak cevaplama oranı birbirine
eşittir. Bu madde haricindeki tüm maddelerde katılımcıların tamamen cevabı çoğunluktadır.
Yine de beklentilerin karşılanma düzeylerinin en düşük olduğu maddeler “Dönem sonunda
Batı Müziği Tarihi hakkında yeterince bilgiye sahip oldum” [tamamen (19), kısmen (13), hiç
(3)], “Ders ile yeterince geliştim” [tamamen (17), kısmen (13), hiç (5)] ve “Enstrümanım ve
repertuvarı ile ilgili gelişmeleri öğrendim” [tamamen (16), kısmen (16), hiç (3)] maddeleridir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinin İşlenişine Yönelik
Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişine yönelik beklentilerinin karşılanma
düzeylerine ilişkin görüşleri Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tablo 7. Müzik öğretmeni adaylarının batı müziği tarihi dersinin işlenişine yönelik
beklentilerinin karşılanma düzeyine yönelik görüşleri
Tamamen
Kısmen
Hiç
İşlenişe Yönelik Beklentiler
f
%
f
%
f
%
Araştırmaya yönelik işlendi
26 74,28
8
22,86
1
2,86
Karşılıklı konuşularak işlendi
22 62,86 11 31,43
2
5,71
Grup çalışmalarına yönelik etkinlikler
28
80
6
17,14
1
2,86
düzenlendi
Soru-cevap tekniğine yer verildi
27 77,14
7
20
1
2,86
Oyunlar içeren etkinliklere yer verildi
28
80
6
17,14
1
2,86
Belgesel, film vb. görsel materyallere yer
31 88,57
3
8,57
1
2,86
verildi
Öğrenci sunumlarına yer verildi
10 28,57 14
40
11 31,43
Farklı düşünceleri tartışma ortamı yaratıldı
22 62,86
9
25,71
4
11,4
Sorgulayıcı bakış açısı geliştirdi
20 57,14 11 31,43
4
11,4
Sunumlardan yararlanıldı
32 91,43
2
5,71
1
2,86
Karşılaştırma yönteminden yararlanıldı
28
80
6
17,14
1
2,86
Ödevlendirme yapılmasından memnunum
21
60
11 31,43
3
8,55
Öğrencilere aktif katılım ortamı sunuldu
25 71,43
8
22,86
2
5,71
Yaratıcı etkinliklere yer verildi
17 48,57 13 37,14
5
14,28
Yeterince eser dinlendi
30 85,71
4
11,43
1
2,86
Müzik yapma fırsatı sunuldu
6
17,14 13 37,14 16 45,71
İnteraktif videolar izleyerek yorum hakkına
22 62,86 12 34,28
1
2,86
sahip oldum
Derse adapteydim
14
40
15 42,86
6
17,14
Ders notu ihtiyacım karşılandı
12 34,28 20 57,28
3
8,57
Tablo 7 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişine
yönelik beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığı görülmektedir. Dönem sonunda uygulanan
anketin 19 maddesi dersin işlenişine yöneliktir. Bunlardan “Sunumlardan yararlanıldı”
maddesi %91,43 oranında tamamen olarak cevaplanarak en yüksek orana sahip olmuştur.
Buna karşın “Müzik yapma fırsatı sunuldu” maddesinin cevaplanma oranları %17,14
tamamen, %37,14 kısmen ve %45,71 hiç’dir. Bu madde beklenti karşılanma oranı en düşük
olan maddedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersinde Gelişime Yönelik
Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersinde gelişime yönelik beklentilerinin karşılanma
düzeylerine ilişkin görüşleri Tablo 8’de yer almaktadır.
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Tablo 8. Müzik öğretmeni adaylarının batı müziği tarihi dersinde gelişime yönelik
beklentilerinin karşılanma düzeyine yönelik görüşleri
Tamamen
Kısmen
Hiç
Gelişime Yönelik Beklentiler
f
%
f
%
f
%
Ders ile yeterince geliştim
17 48,57 13 37,14
5
14,28
Ders gelişmek ve geliştirebilecek düzeyde
28
80
5
14,28
2
5,71
araştırma yapma beklentimi karşıladı
Müzik kültürümün gelişmesine katkı sağladı
30 85,71
4
11,43
1
2,86
Batı Müziği tarihi hakkında çekinmeden,
16 45,71 15 42,86
4
11,43
rahatça sohbet edebilirim
Tablo 8 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda oluşturulmuş
“Batı Müziği Tarihi Dersinden Beklentilerin Karşılanma ve Hedeflenen Kazanımların
Gerçekleşme Düzeyi” anketinin 4 maddesinin gelişime yönelik olduğu ve bunlardan “Müzik
kültürümün gelişmesine katkı sağladı” maddesini katılımcıların %85,71’inin tamamen olarak
yanıtladığı görülmektedir. Katılımcıların gelişime yönelik beklentilerinin en düşük oranda
karşılandığı madde “Batı Müziği tarihi hakkında çekinmeden, rahatça sohbet edebilirim”dir.
Bu maddeye katılımcıların sadece % 45,71’inin tamamen cevabı verdiği, %42,86’sının
kısmen ve %11,43’ünün hiç cevabı verdiği belirlenmiştir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Derse Yönelik Hedeflenmiş Kazanımların Gerçekleşme
Düzeyine Yönelik Görüşleri
Katılımcıların Batı Müziği Tarihi dersine yönelik öğretim elemanı tarafından hedeflenmiş
kazanımların gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşleri Tablo 9’da yer almaktadır.
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Tablo 9. Müzik öğretmeni adaylarının derse yönelik hedeflenmiş kazanımların
gerçekleşme düzeyine yönelik görüşleri
Tamamen
Kısmen
Hiç
Kazanımlar
f
%
f
%
f
%
Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu
18
51,43 16 45,71
1
2,86
evreleri ve tarihsel kökleri bilir
Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik,
Romantik dönem ile 20.yy ve günümüze
20
57,14 14
40
1
2,86
kadar olan süreçteki dönem ve akımları
bilir
Batı müziği dönemlerinde gelişen çalgıları
24
68,57 11 31,43
bilir
Batı müziği dönemlerinde oluşan müzik
25
71,43 10 28,57
türlerini bilir
Türk ve Dünya bestecilerini, stil
özelliklerinden yola çıkarak tanıyabilir,
17
48,57 16 45,71
2
5,71
örneklendirebilir
Batı müziği dönemlerinin oluşumunu
21
60
12 34,28
2
5,71
etkileyen siyasi ve sosyal özellikleri bilir
Müzik eserlerini dönem ve stil
17
48,57 15 42,86
3
8,57
özelliklerine göre tanıyabilir
Batı müziği sanatı eserlerinin eğitim
müziğinde kullanımı hakkında fikir sahibi
21
60
13 37,14
1
2,86
olur
Tablo 9 incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersi
kazanımlarından “Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu evreleri ve tarihsel kökleri bilir”
kazanımına yönelik % 51,43’ünün tamamen, % 45,71’inin kısmen ve % 2,86’sının hiç cevabı
verdiği, “Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönem ile 20.yy ve günümüze kadar
olan süreçteki dönem ve akımları bilir” kazanımına yönelik % 57,14’ünün tamamen, %
40’ının kısmen ve % 2,86’sının hiç cevabı verdiği, “Batı müziği dönemlerinde gelişen
çalgıları bilir” kazanımına yönelik %68,57’sinin tamamen, %31,43’ünün kısmen cevabı
verdiği, “Batı müziği dönemlerinde oluşan müzik türlerini bilir” kazanımına yönelik
%71,43’ünün tamamen, %28,57’sinin kısmen cevabı verdiği, “Türk ve Dünya bestecilerini,
stil özelliklerinden yola çıkarak tanıyabilir, örneklendirebilir” kazanımına yönelik %
48,57’sinin tamamen, % 45,71’inin kısmen ve % 5,71’inin hiç cevabı verdiği, “Batı müziği
dönemlerinin oluşumunu etkileyen siyasi ve sosyal özellikleri bilir” kazanımına yönelik %
60’ının tamamen, % 34,28’inin kısmen ve % 5,71’inin hiç cevabı verdiği, “Müzik eserlerini
dönem ve stil özelliklerine göre tanıyabilir” kazanımına yönelik % 48,57’sinin tamamen, %
42,86’sının kısmen ve % 8,57’sinin hiç cevabı verdiği ve “Batı müziği sanatı eserlerinin
eğitim müziğinde kullanımı hakkında fikir sahibi olur” kazanımına yönelik % 60’ının
tamamen, % 37,14’ünün kısmen ve % 2,86’sının hiç cevabı verdiği görülmektedir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Gerçekleştirilen araştırma ile müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersine yönelik
görüşleri, beklentileri ve beklentilerinin karşılanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
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Elde edilen verilerden müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinde öncelikli
olarak Batı müziği tarihinin evrimi, besteci ve dönemler hakkında bilgi edinmek istedikleri
sonucuna varılmıştır. Dersin işlenişine yönelik olarak katılımcılar özellikle eser dinleme,
film/video ve belgesellerden yararlanma ile besteci ve çalgı görsellerine yer verilmesi
gerektiğini vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra katılımcılar dersin işlenişinde yer alması
gereken pek çok uygulama, yöntem ve teknikten bahsetmişlerdir. Benzer şekilde Döğer
(2021) Batı Müziği Tarihi dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada
ses ve video kayıtları ile ilginin arttırılabileceği, ders içeriklerinin slayt görseller ve müzikle
desteklenmesinin de konuları öğrenme üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bulgularını elde
etmiştir.
Müzik öğretmeni adaylarına Batı Müziği Tarihi dersinin diğer dersler ile ilişkisi hakkında
görüşleri sorulmuş ve çoğu katılımcı bu dersin özellikle bireysel çalgı eğitimi dersleri
ilişkilendirmiştir. Benzer bir görüşe Karagöz (2008: 75) öğretim elemanlarının görüşleri
doğrultusunda şu şekilde yer vermiştir: “Öğrencinin, müzik tarihi dersinden öğrendiklerini
bireysel çalgı eğitimi, piyano gibi derslere transfer ederek dönem özelliklerine dikkat ederek
çalması eseri doğru yorumlamasında önemli katkı sağlayacaktır”. Ayrıca aynı çalışmada
“Müzik tarihi dersinin özellikle öğrencilerin bireysel çalgı dersiyle yakından ilişkili olması”
önerilmektedir. Ayrıca bu görüşün farklı çalışmalarda da yer aldığı ve desteklendiği literatür
taraması sonucu ortaya çıkmaktadır (Çevik, 2007; Çevik, 2009).
Batı Müziği Tarihi dersinin öğretmenlik mesleğine katkısına yönelik olarak müzik öğretmeni
adayları “edinilen bilginin öğrencilere aktarılması” açısından dersin büyük fayda
sağlayacağını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra donanımlı öğretmen olmaya ve
kültürlenmeye de katkısı olacağını belirten birden çok katılımcı vardır. Araştırmadan elde
edilen bu sonuçlar Çevik (2009: 26)’in gerçekleştirdiği araştırmadan elde ettiği “müzik tarihi
dersini çok önemli ve gerekli bulmaktadır. Bu da, öğretmen adaylarının, ileriki meslek
yaşantılarında müziksel bilgi ve beceri ile donanımlı olması gerektiği bilincinde olduklarını
göstermektedir” sonucuyla paralellik göstermektedir.
Araştırma ile müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişi, içeriği ve
gelişim açısından beklentileri belirlenerek maddelenmiş ve dönem sonunda bu beklentilerin
karşılanma düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda
Batı Müziği Tarihi dersinin içeriğine yönelik beklentilerden “Bestecilerin hayatlarından
yeterince bahsedildi” ve “Görsel çalgı örneklerine yer verildi” beklentilerinin en yüksek
düzeyde karşılandığı sonucuna varılmıştır.
2021-2022 eğitim öğretim yılı Batı Müziği Tarihi dersinin içeriğinde ilk çağ uygarlıklarından
günümüze değin müziğin gelişimi dönemle, dönem özellikleri ve besteciler temelinde ayrıntılı
olarak açıklanmaya çalışılmış özellikle bestecilere yönelik belgesellere ve eser örneklerine
sıklıkla yer verilmiştir. Bunun yanı sıra dönemde bir ders çalgılara, görsellerine, ses
renklerine ve gelişimlerine ayrılmış öğrencilerin çalgıları daha yakından tanıması
amaçlanmıştır. Yapılan çalışma ile dönem içinde gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin
ilgili beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.
Batı Müziği Tarihi dersinin içeriğine yönelik beklentilerden “Enstrümanım ve repertuvarı ile
ilgili gelişmeleri öğrendim” maddesi en düşük düzeyde beklentinin karşılandığı maddedir.
Müzik öğretmenliği bölümlerinde bireysel çalgısı batı müziği enstrümanı (piyano, keman,
viyola, çello, flüt vb.) olan öğrencilerin yanı sıra orkestra çalgısı olarak yer almayan gitar ve
Türk müziği enstrümanlarından bağlama da bulunmaktadır. Dönem içinde gerçekleştirilen
uygulamalar düşünüldüğünde dinletilen ya da üzerinde konuşulan eser ve çalgıların
repertuvarda daha sık yer alan orkestralar, keman ya da piyano için olduğu belirlenmiştir.
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Bireysel çalgısı orkestra üyesi enstrümanlardan ya da piyanodan farklı olan müzik öğretmeni
adayları kendi çalgılarında yeterince eser dinleyip üzerinde konuşamadıkları için
“Enstrümanım ve repertuvarı ile ilgili gelişmeleri öğrendim” maddesine yönelik beklentilerini
karşılayamadıkları düşünülmektedir. Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi müzik öğretmenliği
programında bireysel çalgı eğitimi kapsamında dokuz farklı çalgının eğitimi verilmektedir.
Çok kapsamlı içeriğe sahip Batı Müziği Tarihi dersinin sadece bir dönem olması nedeniyle
tüm bu çalgılara yönelik gelişmeler ve repertuvar ayrıntılı işlenememektedir. Yine de bu
sonuç dersin içerik açısından geliştirilip ileriki dönemlerde geliştirilmesinde göz önünde
bulundurulacaktır.
Katılımcıların içerik beklentilerinin karşılanma düzeylerine yönelik bulgular çözümlendiğinde
“Sunumlardan yararlanıldı” maddesinin en yüksek beklenti karşılanma düzeyine sahip olduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra “Belgesel, film vb. görsel materyallere yer verildi”,
“Yeterince eser dinlendir”, “Grup çalışmalarına yönelik etkinlikler düzenlendi” ve “Oyunlar
içeren etkinliklere yer verildi” maddelerinin de beklenti karşılanma düzeylerinin oldukça
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
2021-2022 eğitim öğretim yılı Batı Müziği Tarihi dersinin işlenişinde her ders için dersin
konusuna yönelik Prezi sunumları hazırlanmış, dersin başında farklı dönemlere ait eserler
dinlenerek eser, bestecisi ve dönemi hakkında sohbetler edilmiş, özellikle bestecilere yönelik
belgesellerden yararlanılmış ve hem öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi hem de aktif katılıma
yönelik etkinlikler ile öğrencilerin motive edilebilmesi amacıyla Web 2.0 araçlarından olan
Kahoot ile oyunlar oynanmıştır. Yapılan çalışma ile dönem içinde gerçekleştirilen
uygulamaların öğrencilerin ilgili beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bunun yanı sıra ankette yer alan “Müzik yapma fırsatı sunuldu” ve “Öğrenci sunumlarına yer
verildi” maddeleri beklenti düzeylerinin en düşük olduğu maddelerdir. 2021-2022 eğitim
öğretim yılının Güz dönemi Covid-19 pandemisinin yoğun olarak devam ettiği bir dönemdir.
Bir buçuk yıl aradan sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmiş toplu dersler sınıflarda
işlenmeye başlanmıştır. Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle farklı önlemlerin alındığı bir
dönemdir. Bursa Uludağ Üniversitesi müzik öğretmenliği programında önceki dönemlerde
Batı Müziği Tarihi dersleri kapsamında öğrencilerin ders kapsamında eser seslendirmelerine
ve özellikle çalgılarına yönelik genişletilmiş (modern) teknikleri tanıtmalarına yönelik
sunumlarına sıklıkla yer verilmekteydi. Böylece hem edinilen bilgilerin seslendirmeyle
pekiştirilmesi hem de öğrencinin derse daha aktif katılımı amaçlanmaktaydı. Fakat Covid-19
virüsünün bulaş riskini en aza indirmek için bu uygulamalara 2021-2022 eğitim öğretim Güz
yarıyılında ara verilmiştir. Bu durum da öğrencilerin müzik yapma ve sunumlar
gerçekleştirme beklentilerinin karşılanamamasına neden olmuştur.
Batı Müziği Tarihi dersinin gelişime yönelik beklentilerinden “Müzik kültürümün gelişmesine
katkı sağladı” maddesine yönelik olarak 30 katılımcı tamamen yanıtını verirken “Batı Müziği
tarihi hakkında çekinmeden, rahatça sohbet edebilirim” maddesine yönelik olarak sadece 16
katılımcının tamamen yanıtı verdiği Tablo 8’de görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda Batı
Müziği Tarihi dersi ile müzik öğretmeni adaylarının kültürlerinin gelişimine katkı sağlandığı
ama kendilerini rahatlıkla ifade edebilecek yeterli düzeye gelemedikleri sonucuna varılmıştır.
Bu sonuç doğrultusunda planlanacak Batı Müziği Tarihi derslerinin sadece bilgilenmeye ve
kültürlenmeye yönelik değil ilgili konularda rahatça sohbet edip, bilinenin aktarılabileceği
konuşma ortamlarının da sağlanmasına yönelik geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu
planlama ile müzik öğretmeni adaylarının öğretim elemanın hedeflediği kazanımları da daha
yüksek düzeyde gerçekleştiğine yönelik fikir belirtecekleri de düşünülmektedir.
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Hedeflenen kazanımların gerçekleşme düzeyine yönelik olarak katılımcıların neredeyse
sadece yarısı tamamen görüşü belirtmiş diğer yarısı kısmen cevabı vermiştir. Bu durum
öğrencilerin sınavlardan aldıkları notlar ile de paralellik göstermektedir. Katılımcıların başarı
düzeyleri de ortalama seviyededir. Bu durum müzik öğretmeni adaylarının dersten
beklentilerinin büyük ölçüde karşılanmış olsa da öğretim elemanının hedeflediği kazanımların
tamamen gerçekleşebilesi için ek çalışmalar ve ilginin gösterilmesi gerektiği düşüncesini
ortaya çıkarmaktadır.
Tüm bu veriler doğrultusunda öğretim elemanlarının derslerini daha verimli ve etkili
planlayabilmeleri açısından dersleri ile ilgili öğrenci görüşleri ve beklentilerini belirleyecek
çalışmalar yapmaları ve bu sonuçlar doğrultusunda derslerini planlamaları,
Derslerde öğrenci beklentilerinin karşılanma düzeylerinin arttırılması amacıyla mutlaka
öğrencilerin derslere daha aktif dâhil edilmesi önerilmektedir.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUK BÜYÜTMEK VE ELEKTRONİK
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Özet
Değişen dünya ve teknolojinin yaşamın bir parçası olması, her yaşa ve gelişim düzeyine
uygun içerikleri bünyesinde barındırması, uyaran çeşitliliği, kişisel tercihlere göre
uyarlanabilmesi, her yaş grubuna hitap etmesi, dijital teknoloji araçlarını popüler kılmaktadır.
Özellikle günümüz dünyasında televizyon, tablet, akıllı telefonlar her yaş grubundaki bireyler
tarafından ilgi görmekte ve her geçen gün bu alandaki çalışmalar değişerek, geliştirilmektedir.
Covid 19 pandemi sürecinde tüm dünya gibi ülkemizde de her alanda pek çok olumsuz etkiler
varlığını sürdürmüş, pandemi sürecinde kapanma ve karantina gerçeği akıllı cihazların
kullanım sıklığını ve fenomenitesini arttırmıştır. Bu süre zarfında mevcut düzene uyum
sağlamak, iş alanlarında dijitalleşme gerçeği, online çalışmanın hemen hemen her iş alanında
varlığını sürdürmesi çocuk bakımında destek bir hizmete gereksinimi arttırmıştır. Elektronik
bakıcı görevi üstlenen bu araçlar çocuk bakımından sorumlu olan kişilere dinlenme fırsatı
sağlamasının yanında aktif iş akışını sürdürebilme, çocuğu oyalama, ebeveynlere zaman
yaratma gibi pek çok alternatife de fırsat yaratması nedeni ile aileler tarafından tercih
edilmiştir. Bu gerekçeler ışığında 3-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin pandemi sürecinde
çocuk bakımında dijital teknoloji araçlarını kullanma durumlarını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi Kayseri ilinde yaşayan 3-6 yaş grubunda çocuk sahibi
olan, en az bir akıllı cihazı olan, araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 15 anne ile
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseninden durum çalışması deseni kullanılarak, verilerin
analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda; annelerin Covid-19 virüsü
ve getirilerine ilişkin yaşadıkları belirsizlik nedeni ile dinlenmek, rahat iş yapabilmek, çocuğu
oyalamak, sıkılmasını engellemek gibi farklı sebeplerle çocuğun bakımında akıllı cihazlardan
ve dijital uygulamalardan yararlandıkları belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin ayrılan sürenin
zamanla arttığı, çocukların süreli kullanımına ilişkin oto kontrol kurmakta zorlandıkları,
ağlama krizleri vb. davranışların talepleri yerine getirilmediğinde tekrarlanarak şiddetini
arttırdığı, zamanla kontrol edilemez bir boyut kazanmaya başladığı belirtilmiştir. Çocukların
oynadıkları dijital oyunlardan, izledikleri videolardan, çizgi filmlerden etkilendikleri, uyku
düzenlerinin değiştiği, yeme alışkanlıklarının farklılaştıkları, gelişimsel olarak olumsuz yönde
bazı gerilemelerinde gözlemlendiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Elektronik Bakıcılık, Çocuk Büyütmek, Child, Çocuk
Gelişimi,
THE FACT OF RAISING A CHILD AND ELECTRONIC BABY-SITTING DURING
THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract
The changing world and technology is a part of life, contains content suitable for all ages and
developmental levels, has a variety of stimuli, can be adapted to personal preferences, and
appeal to all age groups, all of which make digital technology tools popular. Especially in
today's world, televisions, tablets, and smartphones attract attention of individuals of all age
groups, and studies in this field are changed and developed each passing day.
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During the COVID-19 pandemic, many negative effects continued to exist in numerous fields
in Turkey as in the whole world, and the lockdown and quarantine during the pandemic
increased the use frequency and phenomenon of smart devices. During this time, adapting to
the current order, the fact of digitalization in business areas, and the existence of online work
in almost every business area have increased the need for a supportive service in childcare.
Families have preferred these vehicles, which have taken on the role of electronic baby-sitter,
since they provide resting opportunities for people responsible for childcare, as well as
providing opportunities for many alternatives such as maintaining an active workflow,
keeping the child distracted, and creating time for parents. In the light of these reasons, the
study is aimed to reveal the use of digital technology tools by mothers with children in the age
group of 3-6 years for childcare during the pandemic. The sample consisted of a total of 15
mothers who were residing in the province of Kayseri, had children in the age group of 3-6
years, had at least one smart device, and agreed to participate in the study. By using the case
study design from the qualitative research designs, descriptive analysis was employed in the
analysis of the data. As a result of the study, it was determined that mothers utilized smart
devices and digital applications in the care of their children due to various reasons such as
resting, doing work comfortably, distracting the child, and preventing them from being bored
caused by the uncertainty they experienced regarding the COVID-19 virus and its outcomes.
The time allocated for this situation increased over time, children had difficulty in
establishing self-control regarding limited use and behaviors such as crying spells, etc.
increasingly and repeatedly became more severe and gained an uncontrollable dimension over
time. It was revealed that children were affected by the digital games they played as well as
the videos and cartoons they watched, their sleep patterns changed, their eating habits
differed, and some developmentally negative regressions were observed.
Keywords: Covıd-19, Electronic Babysitting, Raising a Child, Child, Child Development
1.GİRİŞ
Küresel bir salgın olan Covid-19 sağlık, eğitim, ekonomi başta olmak üzere kısa sürede tüm
dünyayı etkisi altına alan, bireylerin yaşam tarzları, davranışları, alışkanlıkları başta olmak
üzere pek çok alanda değişikliklere yol açan küresel bir sosyal sorun olarak adlandırılabilir.
Bu süre zarfından çocukların pandemiden korktukları, karantina nedeniyle endişeli
hissettikleri, parkların, okulların, tiyatroların uzun süre kapalı kalması ve açık havada oyun
oynamama nedeniyle kendilerini izole hissettikleri bilinmektedir (Yeasmin vd., 2020).
Nitekim pandemi sürecinde zorunlu olarak oluşan karantina ve izolasyon özellikle çocuklar
için bazı sorunları da beraberinde getirmiştir (Capurso ve ark., 2020). Oyun oynama alanları
sınırlanan, diğer insanlarla etkileşimi ağı daralan çocuk bu sürecin monotonluğundan
kurtulmak, diğer insanlarla iletişim kurabilmek için dijital aygıtlarla etkileşimini arttırmaya
başlamıştır. Pandeminin çocuklar üzerinde psikolojik ve nörolojik etkilere neden olan diğer
etkilerine ek olarak, teknolojinin aşırı kullanımı da çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde
olumsuz bazı sorunlara da neden olmaktadır (Drouin vd., 2020). Depresyon, kaygı, sinirlilik,
somatik sorunlar, travma sonrası stres bunlardan sadece birkaç tanesidir (Conti vd.,2020).
Pandemi sürecinin yol açtığı yeni gerçekler beraberinde akıllı cihazların kullanım sıklığını ve
fenomenitesini arttırmıştır. Ebeveynler tarafından çocuk bakımının fiziksel ve duygusal olarak
sürdürülebilirliği açısından telefon, tablet vb. dijital iletişim araçları çocuk bakım materyalleri
olarak aktif şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte çocuklarda teknoloji kullanımının
belgelenen genel yüzde artışı yaklaşık %15 iken, akıllı telefon kullanımının yaygınlığı %61.7
olduğu belirtilmektedir (Limone ve Toto, 2021).
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Mobil uygulamaların kendi içerisinde sunmuş olduğu çok yönlülük, dikkat çekici olması,
anında erişilebilirlik, ücretsiz erişim ve kullanıcının isteklerine uygun olarak
kişiselleştirilebilmesi (Ünlü, 2020) çocuk bakımını kısmen üstlenen elektronik bakıcılarının
çocuğun yaşamında büyük ölçüde yer edinmesine de zemin hazırlamıştır. Dahası ebeveynlere
çocuk bakımına ilişkin hızlı ve pratik bilgiler sunması (oyun önerileri, beslenme önerileri vb.),
problem çözme, öz-yönelimli öğrenme gibi beceriler edinmelerine de katkı sağlaması bu
araçları her geçen gün vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta
dijital araçlarının çocuklar tarafından kullanımı değil, araçların bilinçsiz ve kontrolsüz bir
şekilde çocuklara sunulması ve kullanılmasıdır. Anne-babalar çocuklarını bir yandan bu
cihazlardan korumak ve bu konuda gerekli rehberliği yapma misyonunu üstlenseler de çocuk
bakımında bu tür cihazların alternatif bakıcı olarak kullanması bilindik bir gerçektir. Aynı
zamanda ebeveynleri bir çıkmaza sokan bu durum; ebeveynlerin, bu konuda yeterli bilgi ve
bilince sahip olmadığının, çocuk bakımı ve teknolojinin doğru kullanımı hakkında desteğe
ihtiyaçları olduğunu da göstermektedir (Aksoy, 2020). Özellikle pandemi sürecinde elektronik
bakıcı görevi üstlenen bu araçlar, ebeveynlere dinlenme fırsatı sağlaması, çocuğu oyalaması,
anne-babaya zaman yaratması, duyulan yalnızlık hissini azaltması, çocuğunun sessiz
kalabilmesini sağlaması gibi nedenlere bağlı olarak akıllı cihazlara bu tür bir bakıcı misyonu
yüklenmiştir denilebilir. Bu gerekçeler ışığında; Covıd-19 pandemi sürecinde 3-6 yaş
grubunda çocuğu olan annelerin çocuk bakımında dijital teknoloji araçlarını kullanma
durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Çalışma Ocak 2020 – Mart 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmaya 3-6 yaş arasında
çocuğu olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü anneler dahil edilmiştir. Toplamda 20 anne,
online olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış değerlendirme formunu
doldurmuş, fakat formu eksik dolduran beş anne çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışma
kapsamında toplam 15 annenin yanıtları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın örneklemi
belirlenirken “3-6 yaş grubunda çocuk sahibi olma, en az bir akıllı cihaza sahip olma,
araştırmaya katılmayı kabul etme, pandemi sürecinde evden çalışma” gibi bazı ölçütler
dikkate alınarak çalışma grubu şekillenmiştir. Nitel araştırma deseninden durum çalışması
deseni kullanılarak, verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Annelerin
pandemi sürecinde öncelikli olarak neden dijital teknolojiden/araçlardan yararlandıkları
sorulmuş bu duruma ilişkin verdikleri yanıtlara ilişkin temalar oluşturularak, annelere A1,
A2… şeklinde kodlar verileri kayıt altına alışmıştır.
3.BULGULAR
Bu kısımda annelerden genel yanıtlar sonrasında annelere ilişkin genel özellikler, çocuklarına
ilişkin genel özellikler, çalışma konusu ile ilgili kısımlar ve elektronik bakıcılık konusunda
annelerin verdikleri referans cümlelere yer verilmiştir.
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Tablo 1: Araştırmaya dâhil edilen annelere ilişkin genel özellikler
Anne Yaş
n
%
26-35 yaş
5
33.4
36-45 yaş
10
66.6
45+
Anne Öğrenim Düzeyi
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
1
6.6
Üniversite mezunu
14
93.4

Anne Meslek
Öğretmen
Akademisyen
Özel Sektör
Bankacı
Devlet Memuru

7
2
1
1
5

53.2
13.4
6.6
6.6
3.4

Tablo1 incelendiğinde annelerin çoğunluklu olarak 36-45 (n=10) yaş aralığında olduğu,
annelerin neredeyse tamamının üniversite mezunu olduğu, bir anne dışında neredeyse
tamamına yakınının devletin farklı kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları görülmektedir.
Pandemi sürecinde dışarı çıkma yasakları, çalışmaların evden yürütülmesi, çocuk bakım ve
eğitim merkezlerinin kapatılması, ailelere destek veren bakıcı, aile büyüklerinin geliş-gidiş
yapmasının yasaklanması kısacası 2020’de günlük yaşam üzerindeki pandemi tabanlı
değişiklikler özellikle çalışmalarını ev ortamında yürütmek zorunda olan ebeveynlerin
elektronik bakıcı olarak dijital teknoloji/araçlardan yararlanmasına neden olmuştur denilebilir.
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Tablo 2: Araştırmaya dâhil edilen annelerin çocuklarına ilişkin genel özellikler
n
%
Cinsiyet
Kız
Erkek
Çocuk Yaş
3 yaş
4 yaş
5 yaş
6 yaş
Kardeş Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri
Akıllı Cihaz Kullanım Süreleri
Bir saatten az
2-4 saat
4-5 saat
6-7saat
7+

5
10

33.4
66.6

1
2
3
9

6.6
13.4
20
60

9
5
1
1
3
1
2
8

60
33.4
6.6
3.4
20
6.6
13.4
56.6

Tablo 2 incelendiğinde çocukların %33.4 kız, %66.6 sı erkek çocukken; 3 yaş grubunda olan
(n=1) çocuk sayısının en az, 6 yaş grubunda olan çocuk sayısının (n=9) en fazla olduğu
görülmektedir. Ailelerin çoğunluklu olarak iki çocuk sahibi oldukları (%60) görülmektedir.
Ortalama olarak 3-6 yaş çocuğu için gün içerisinde 7 saatin üzerinde dijital teknoloji/araçlarla
zaman geçirenlerin oranının %56.6 ile en yüksek orana sahip oldukları görülmektedir. Bu
duruma ek olarak çocukların bu zaman zarfında televizyonla etkileşimi bu kategori dışında
bırakılmış, bu duruma ilişkin annelerin tamamından televizyonun gün boyunca ev ortamında
açık olduğu, çocukları oyalamak için bu duruma mecbur kaldıkları ifade edilmektedir. Bu
duruma ilişkin referans cümleler aşağıda verilmiştir.
A4: “Pandemi beklenmedik bir şekilde hayatımızı etkiledi, biz istediğimiz kadar
çocuklarımızı ekrandan ve dijital araçlardan uzak tutmaya çalışsak da şuan bütün aktiviteler
sanal uygulamalarla destekleniyor. Eğitimi bile uzaktan vermek ve almak zorunda
bırakıyoruz. Evde anne-babalar olarak bizlerin işlerini yapmak zorunda olmaları, aynı anda
birden fazla çocuğu kontrol etme, denetleme, annelik rolünü üstlenme, ağlama krizlerini
ortadan kaldırma adına sürekli olarak televizyondan ve teknolojiden yararlandığımı inkâr
edemem. Ama başka sansımız yok ya işimden olup ekonomik yoksunlukla çocuklarımı
mağdur edicim, ya da elektronik bakıcılardan yararlanarak ancak süreç bitince pedagojik
destekle oluşan hasarlara çözüm getirebilirim. Ama işten atılırsam ülke şartlarında yeniden iş
bulamam”.
A7: “Evde kişi başına nerdeyse bir tablet, bir laptop ve akıllı telefon düşüyor. Odalardaki
televizyonları saymıyorum bile çizgi filmler ve you tube kids bu dönemde hayat kurtarıcım
oldu. Mecburuz sıkılıyor çocuklar, dışarı çıkamıyorlar.
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Ne yazık ki bu bizi kötü anne-babalar yapıyor ama herkes öyle var mı başka bir çözümü olan
bizde işlerimizi yapmak zorundayız. Eskiden daha idealist olsam da şuan anı kurtarmaya
odaklandım diyebilirim”
Ebeveyn olarak çocuklarının gerek kitle iletişim araçları gerek dijital teknoloji ile yoğun
etkileşim içerisinde olmalarının onları olumsuz yönde etkileyeceğinin farkında oldukları,
ancak bu durumun yol açabileceği hasarların boyutuna ilişkin net bir bilgiye sahip olmadıkları
da çıkarılabilir.
Grafik 1: Annelerin dijital teknolojiden öncelikli yararlanma nedenleri

Annelerin dijital teknolojiden öncelikli yararlanma nedenleri

2

3

5
5

Grafik 1 incelendiğinde anneler öğretici olduğu için(n=3), çocuğunu oyaladığı için(n=5),
dinlenmek(n=5) adına ve çalışmak-iş yapmak(n=2) adına ilk öncelik olarak dijital teknoloji/
araçlarından yararlandıklarını belirtmektedirler. Annelerin bu duruma ilişkin referans
cümleler aşağıda verilmiştir.
A1: “Bir akademisyen olarak ne yazık ki bu soruya vereceğim net yanıt çalışmak ve iş
yapmak zorunda olduğum için çocuğumun bu süreçte dijital araçlarla zaman geçirmesini çok
fazla görmezden geldim. Mecburdum yürütmek zorunda olduğum dersler, tamamlamak
zorunda olduğum çalışmaların olması, onlıone eğitim gerçeği benim bu alanda çocuğumu
denetleme imkanımı da kısıtlandırdı. Aynı ev ortamında nitelikten yoksun mesai kavramı
dolana kadar fanus hayatlar sürdürdük. Çocuğum bir şey sorduğunda kimi zaman dinleme
fırsatı bile bulamadan evet annecim, harikasın, hadi aynı şeyleri yapmaya devam et seni
dinliyorum, seninle ilgileniyorum gibi sözel içerikler sunmanın ötesine gidemedim. Umarım
bir daha yaşanmaz ve biran önce bu kaous son bulur”.
A6: “Eşimde bende öncelikli olarak amacımız öğretici içeriklere ulaşmak, bu nedenle
pandemi sürecinde de çocuğumuzun gelişimine katkı sağlayacak uygulamalardan yararlandık,
seçtiği oyunları bile o doğrultuda belirledik ancak süre konusundan kendimizde
öğrencilerimizle ilgilenmek zorunda olduğumuz için, abisinin de kendi dersleri olduğu için bir
sınırlama yapma şansımız olmadı”.
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A14: “Pandemi sürecinde mevcut çalışma koşullarımız değiştiği için açıkçası ben dinlenmek
adına telefon, tablet ne isterse veriyorum çocuğuma. Çok yoruluyorum hem müşterilerle
yapmak zorunda olduğum telefon görüşmeleri, işlemler hem de kısa bir boşlukla evin işlerini
sürdürmek, yemek yapmak, yatak toplamak, çocuğu doyurmak……çalışma bitince de evde
bir ses olmasın, koltuk da uzanayım çocukta kendi kendine bir zaman geçirsin istiyor insan”.
Çalışma sonucunda; annelerin Covid-19 virüsü ve getirilerine ilişkin yaşadıkları belirsizlik
nedeni ile dinlenmek, rahat iş yapabilmek, çocuğu oyalamak, sıkılmasını engellemek gibi
farklı sebeplerle çocuğun bakımında akıllı cihazlardan ve dijital uygulamalardan
yararlandıkları özellikle yeni bir çalışma uygulamasına geçmenin onlar açısından da zorlayıcı
olduğu belirtilebilir. Ancak bu duruma ek olarak eve ait sorumlulukları almada cinsiyete bağlı
farklılıkların olması, babaların bu konuda annelere destek sağlamada yetersiz/isteksiz olmaları
çocuk bakımına ilişkin bütün sorumluluğun çalışma grubunda neredeyse annelere ait olması
çocuğun gelişimi ve eğitiminin ötelenmesine neden olabileceğini ortaya çıkarmaktadır.
Nitekim annelerin verdikleri yanıtlardan sonra çocuklarının dijital aygıtlarla zaman geçirme
sürenin pandeminin ilk başlangıcına nazaran arttığı, çocukların süreli kullanımına ilişkin oto
kontrol kurmakta zorlandıkları, ağlama krizleri vb. davranışların talepleri yerine
getirilmediğinde tekrarlanarak şiddetini arttırdığı, zamanla kontrol edilemez bir boyut
kazanmaya başladığı belirtilmiştir. Bu duruma ilişkin referans cümleleri aşağıda verilmiştir.
A9: “Çocuklar çabuk etki alanı oluşturuyor. Başlangıçta biz dinlenmek adına nerdeyse zorla
eline telefon veriyordum, şimdi alamıyoruz bile, uyurken bile elinden alamıyoruz. Sürekli
istediği olmazsa sizi bıktırana kadar ağlıyor, kafasını felan yere vuruyor. Açıkçası başlarda
korkuyordum, üzülüyordum ama akrabalarımda kızımla yaşıt olan bazı akranları var onlarla
görüştüğümde onlarda da benzer durumlar varmış, galiba pandemi çocukları olduklarından
teknolojiyi seviyorlar”
A10: “Eğer istediğini vermeyelim sürekli kontrol edilemez bir şekilde ağlama krizi tutuyor.
İlla o videolar izlenecek, o tablet kurcalanacak, oynanacak şimdi pandemi de ses
çıkarmıyorum bizde mecburuz da şu virüs bir bitsin ben bakıcam onun da çaresine”
Çocukların oynadıkları dijital oyunlardan, izledikleri videolardan, çizgi filmlerden
etkilendikleri, uyku düzenlerinin değiştiği, yeme alışkanlıklarının farklılaştıkları, gelişimsel
olarak olumsuz yönde bazı gerilemelerinde gözlemlendiği de annelere tarafından ifade
edilmiştir. Nitekim yapılan bir çalışmada yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü gibi
demografik değişkenleri kontrol ettikten sonra, günde izlenen televizyon saatinin 4-10 yaş
arasındaki çocuklarda yatma vakti direncinin arttığını öngördüğünü bulmuştur (Owens vd.,
1999). Meral (2018) tarafından yapılan başla bir çalışmada çocukların internet bağımlılığı ile
obezite arasında bir ilişki bulunmuştur. Annelerin verdikleri yanıtlar ışığında mecbur kalma
gerekçesi ışığında kontrolsüz bir şekilde çocuk bakımında elektronik bir bakıcı gibi dijital
aygıtlardan fazlasıyla yararlandıkları, bu durumun çocuğu gelişimsel ve ruhsal açıdan negatif
yönde etkilediği çıkarımı yapılabilmektedir.
4.SONUÇ
Sonuç olarak pandemi süreci sosyal izolasyon ve gündelik hayatı biçimlendiren kaotik bir
süreç olmasının yanında ebeveynler üzerinde ikilem yaratacak ölçüsüz dijital teknoloji
kullanımı soruna da yol açtığı ifade edilebilir. Dijital araçlara yönelik bu yönlü bir eğilim
çocukların gelişimi açısından hareket yoksunluğu, başka bir ifade ile fiziksel etkinlik
yoksunluğu, bilişsel, motor, sosyal-duygusal işlevler üzerine de olası bir bakım
olumsuzluklara da neden olabileceği vurgulanabilir. Nitekim özellikle okul öncesi dönem
çocuklarındaki dijital medya kullanımının görme bozuklukları ya da boyun ağrıları gibi
rahatsızlıkların çok ötesinde olumsuz etkileri olduğu ifade edilmektedir (Pınar,2021).
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Ebeveynler, artan dijital teknoloji kullanımının olası olumsuz etkileri için çocuklarını kontrol
etmelidir (Cachon, 2020). Ebeveynlerin evlerinde üretken ve yaratıcı oyunlara yer vermeleri,
çocuklarını motive etmeleri, onlara zaman ayırmaları oldukça önemlidir. Çocukların uslu
kalmaları için dijital araçların elektronik bakıcı olarak kullanılması yerine ortak bir payda da
buluşmayı sağlayacak etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması çocuğun gelişimine çok
yönlü bir katkı sağlayacaktır. Anne-babalar bu cihazlara ilişkin bilgilenmeli ve kendisini
geliştirmek adına farkındalık sağlayacak çalışmaları incelemeli, eğitimlere tabi olunmalıdır.
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Özet
Sosyal bilgiler eğitimi içerisinde yer alan ve öğrencilere aktarılması ve geliştirmesi istenen
değerler mevcuttur. Bu değerler program çerçevesinde belirlenmiş ve mevcut eğitim sürecine
dâhil edilmiştir. Pandemi öncesi örgün eğitim - öğretim sürecinde değerlerin kazandırılması
sorumluluk olarak öğretmene verilmiş ve programda yer alan kazanımlar ile ilişkilendirme
sağlanarak aktarımı planlanmıştır. Ancak tüm Dünyayı etkisi altına alan Pandemi süreci
eğitim sistemini de etkilemiştir. Salgın öncesi eğitim - öğretim yüz yüze, öğretmen ve
öğrencinin etkileşimli geçirdiği, öğrencinin öğretmenini ve çevresini model aldığı etkili ve
verimli eğitim ortamlarında devam ederken meydana gelen Pandemi süreci ve salgın
hastalığın (COVİD 19) bu düzeni de etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple salgın öncesi
dönemde sosyal bilgiler dersi bağlamında verilen değerler eğitimi ile uzaktan eğitim sürecinde
kazandırılan değerlerin neler olduğu, yaşanılan olumlu ve olumsuz durumların tespit edilmesi
bir gereklilik hissettirmiştir. Çalışma içerisinde ulaşılmak istenen hedef değerlerin insanlar,
bireyler ve toplum düzeni için ehemmiyeti ve bu doğrultuda sosyal bilgiler eğitimi
kapsamında verilen değerlerin ne kadar önemli olduğuna değinmek ayrıca Pandemi süreci
nedeniyle yüz yüze eğitim sisteminin uzaktan eğitimde kullanılan araçlar ile yürütüldüğü süre
içerisinde öğrencilerde değer eğitiminin ne kadar gelişme gösterdiği veya yaşanan herhangi
bir aksaklık /eksikliğin tespiti açısından önemli görülmüştür. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında
Sivas İl merkezinde görev yapan 9 erkek 6 kadın olmak üzere toplam 15 sosyal bilgiler
öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Değer, değer eğitimi, uzaktan eğitim,
THE EFFECT OF THE DISTANCE EDUCATION PROCESS ON VALUES
EDUCATION
ABSTRACT
There are values that are included in social studies education and that are desired to be
transferred and developed to students. These values were determined within the framework of
the program and included in the current education process. Before the pandemic, gaining
values in the formal education-teaching process was given to the teacher as a responsibility,
and it was planned to be transferred by making associations with the achievements in the
program. However, the Pandemic process, which affected the whole world, also affected the
education system. While the pre-epidemic education and training continued in effective and
productive educational environments where the teacher and the student spent interactively and
the student took the teacher and his environment as a model, it was inevitable that the
Pandemic process and the epidemic disease (COVID 19) would also affect this order.
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For this reason, the values education given in the context of the social studies lesson in the
pre-epidemic period and the values gained in the distance education process, and the
determination of the positive and negative situations experienced felt a necessity. The
importance of the target values to be achieved in the study for people, individuals and social
order, and how important the values given within the scope of social studies education are in
this direction. It has been considered important in terms of detecting any deficiencies /
deficiencies that are shown or experienced. The case study design, one of the qualitative
research methods, was used in the study. In the 2020-2021 academic year, a total of 15 social
studies teachers, 9 male and 6 female, working in Sivas city center formed the study group.
Content analysis method was used in the analysis of the data.
Keywords: Value, value education, distance education.
GİRİŞ
Bireyler yaşadıkları/ferdi oldukları topluma ait özellikleri benlikleri içerisinde taşırlar. Öyle ki
içinde bulundukları toplumun kültürü ve o topluma ait maddi ve manevi özellikler bireyin
karakterini ve yaşam şekillerini oluşturmaktadır. Topluma ait kültürel nitelikler ise değerlerin
bir araya gelmesiyle oluşmuş kalıplar şeklinde tanımlanabilir. Her toplum kendine ait bu
nitelikleri gelecek kuşaklara aktarmak ve devam ettirmek ister. Bu süreç toplumun ayakta
kalabilmesi için temel gereklilikler arasında gösterilebilir. Değer kavramına yönelik literatüre
bakıldığında birçok tanıma ulaşılmaktadır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre değer ‘’bir şeyin
önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet’’, “bir ulusun sahip
olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin
bütünüdür” (TDK, 2021). Farklı bir ifadeyle değer; sosyal yaşama düzen veren, bireyler arası
ilişkilerde bağı arttıran, toplumsal davranışları düzene koyan ölçütlerdir (Emiroğlu, 2017).
Değer, bireylerin bir karar verirken bağımlı oldukları, neyi değerli gördükleri veya yaşam
tarzlarına göre şekillenen davranışlar, tecrübeler ve amaçlar olarak tanımlamaktadır (Hill,
2004; akt. Yel & Aladağ, 2009). Değer; temel bakış açıları veya temel ilkelerin esas alındığı
yaklaşım atomları (Ulusoy, 2011); bireyler arasında ortak anlaşma için taban oluşturan unsur
(Karababa, 2014); bireyin başka insanlar üzerindeki davranışlarını, isteklerini ve niyetlerini
değerlendirirken dayandığı ölçüler ve inançlar bütünü (Dilmaç,1999); bir durumu diğerine
tercih etme eğilimi (Erdem, 2003) bir şeyin arzu edilmesi ya da edilmemesi hakkındaki inanç
(Güngör, 1993); toplumu ayakta tutan dinamikler olarak, toplumca en iyi, en doğru, en
faydalı, en yararlı olduğu kabul edilen şeyler (Çifçi,2016); sosyal kontrol sağlayan yol
gösteren belirli standart ölçüler (Emiroğlu,2017) olarak tanımlanabilir.
Değerler, amaçlar, arzular ve inançlardan gelişmektedir (Raths, Harmin, Simon, 1996; akt;
İşcan, 2007, s.28). Toplumların geçmişten getirdikleri birikimler değerlere kaynaklık eder ve
bireyin toplum içerisindeki davranış şekillerini yönlendirir, motive unsuru olarak yer alır
(Kamer & Şahin, 2021). Ayrıca bireyin bir sınıfta, iş ortamında ya da toplum içerisinde
bulunduğu herhangi bir ortamda nasıl davranacağını değer sistemi belirler (Çifçi, 2016).
Buradan hareketle bakıldığında toplum ve değerlerin birbiriyle ilişki içinde olduğu
görülmektedir. Her toplum kendine ait özellikleri gelecek kuşaklara aktarma isteğindedir. Bu
isteğin gerçekleşmesinde ise değerler büyük önem taşımaktadır. Nitekim değerler bireyin
içinde bulunduğu toplumun şekillenmesinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu yönüyle değerler herkes tarafından kabul görmüş yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.
Toplum için iyi ve faydalı bireylerin yetişmesi ise değerlerin doğru aktarımına bağlıdır. Bu
sebeple değer aktarımı konusunda öncelikle ailelere daha sonra ise okullara büyük sorumluluk
yüklenmektedir (Karacan, 2018, s.8). Bahsedilen bu aktarım süreci değer eğitimi ile mümkün
olmaktadır.
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Değer eğitiminin bireyin akademik başarısını artırmada etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca
değer eğitiminin toplumda dayanışma, bütünleşme ve uyum gibi ilişkileri de güçlendireceği
söylenebilir. Birey üzerinde bir gelişme sağlayacağı, toplum içerisinde yer alırken; kendini
anlamasına ve toplumsal değerlerin devamlılığında katkıda bulunacağı gibi işlevlerinin
olduğu da söylenebilir (Balcı & Yelken, 2010, s.85).
Çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak gelişimi ve
olgunlaşmasında aileden aldığı eğitim önemlidir. Aile sosyal ve toplumsal yaşamla ilgili en
temel bilgileri veren ve değerler eğitiminin ilk başladığı kurumdur. Bu yönüyle aile değer
eğitiminde önemli bir rol üstlenmektedir (Aslan, 2016, s.220). Bireysel ve toplumsal olarak
iyi bir gelecek ancak olumlu davranışların pekiştirilmesi ve sağlıklı karakterler geliştirmiş
bireyler ile mümkündür. Aileden alınan değer eğitimini pekiştiren ikinci kurum ise okullardır.
Değerlerin kazandırılmasında eğitim sistemimize ve okullara önemli görevler düşmektedir.
Değerler eğitimi hakkında gelişmiş ülkelerde de farklı düşünceler olmakla birlikte, değerlerin
nesillere aktarılması ve kazandırılması noktasında ortak düşünceye sahip oldukları
görülmektedir (Yel & Aladağ, 2009). Her şeyin sürekli değiştiği günümüzde Türk
toplumunun değerleri de bu değişim sürecinden payını almaktadır. Zira değerlerini yitirmeye
başlayan bir toplum en güçlü sosyal kontrol aracını da yitirmeye başlamış demektir (Çifçi,
2016). Toplumun geleceği ancak değerlerini iyi benimsemiş, sahip olunan değerlere gerekli
önemi veren bireyler ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle toplumun her bir ferdine uygun
davranışlar sergileme olgunluğu kazandırmak gerekmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı, [MEB]
2017, s.4). Bu durum değerler eğitimini bir gereklilik hatta zorunluluk olarak meydana
getirmiştir.
Geçmişten günümüze Türk tarihi içerisinde değer eğitimine önem verildiği bilinmektedir
(Yıldırım & Demirel, 2019, s.93). Bu açıdan Türkiye’de uzun yıllardır karakter eğitimi, ahlak
eğitimi vb. farklı isimler altında değerler eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Ancak
günümüzde değer eğitiminin etkili bir şekilde verilmesi ve plan program üzere olması
gerekliliği hissedilmiştir (Yazıcı, 2006, s.514). Değer kazandırma sürecinde planlı olarak
gerçekleştirilen eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitimsel faaliyetler okulda programlara konulan
hedef ve kazanımlar ile mümkün olmaktadır (Katılmış & Balcı, 2017, s.2). Değerler eğitimi
olumlu değerlerin uygun yöntem ve stratejiler kullanarak öğretimi anlamına gelmektedir.
Genel yaklaşım anlamında ise idealist bir anlayışla öğrencilerin değerli davranışları ve insan
modellerini örnek alması amacıyla değer seçimi yapmada yardım etmeyi içermektedir (Naylor
and Diem, 1987’den akt. Yel & Aladağ, 2009). Burada önemli görev ise öğretmenlere
düşmektedir. Bu sorumluluk ile öğretmenler değerleri bilmeli ve gündelik yaşamlarında
davranışlarına yansıtarak eğitim verilen bireylere rol model olmalıdır. Bayırlı, Doruk ve
Tüfekci (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğretmenler değerler eğitimin gereğini
dile getirmişlerdir. Bireylerin ahlaki olarak gelişiminin geri planda tutularak aileler tarafından
daha çok akademik başarının beklentisi ve ailenin de değer eğitiminde tek başına yeterli
olmayışı değer eğitimin gerekliliğine işaret etmektedir. Türk eğitim sistemi içinde hemen her
derse ve bu bağlamda her öğretmene değer eğitimi noktasında görev düşmektedir. Ancak
yapısı gereği sosyal bilgiler dersi değerler eğitimi noktasında mihver dersler arasında yer
almaktadır.
Sosyal bilgiler dersinin çok disiplinli bir yapıda oluşu değer eğitimi adına önemli bir zenginlik
olarak kabul edilebilir. Nitekim farklı sosyal bilim disiplinlerine ait içeriği kendisine konu
edinen sosyal bilgiler dersi, insanı merkeze alan ve bu bağlamda da değerlerle sıkı ilişki
içerisinde olan sosyal bilimlerin bu anlamdaki yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

263

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Zira sosyal bilgiler dersinin görevlerinden biri değerlerin olumlu yönünü koruyarak çağdaş ve
evrensel değerleri kabul eden yeni nesiller yetiştirmek oluşturmaktadır (Safran, 2008, s.15).
2019’da Çin’de patlak verip bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını tüm dünyayı
etkisi altına alarak, artan salgın vakaları ve ölümler meydana getirmiş zaman geçtikçe ülkeleri
her yönden etkilemiştir. Etkilediği alanlardan bir tanesi de şüphesiz eğitim-öğretim faaliyetleri
olmuştur. Bu salgına bağlı olarak Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk vakanın ortaya çıkmasının
ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okullarda ve üniversiteler dâhil olmak üzere
tüm eğitim kademelerinde yüz yüze verilen eğitime ara verilerek14 Mart 2020 tarihinde
zorunlu olarak uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitim süreci eğitim-öğretim
faaliyetlerinin bütününü etkilemekle birlikte değerler eğitimine de etki etmiştir. Nitekim
değer eğitiminde doğrudan öğrenci-öğretmen etkileşimi önem arz etmektedir. Buradan
hareketle bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinin değer eğitimine etkisi ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin
öğretiminde uzaktan eğitim sürecinin etkisini sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
bağlamında ortaya koymaktır. Bu ana amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt
aranmıştır.
1.
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha fazla teknolojiye (internet ortamına)
bağlı kalmalarının değerler eğitimini nasıl etkilemiştir?
2.
Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
Karşılaşılan sorunlar ile ilgili sosyal bilgiler öğretmenlerinin çözüm önerileri nelerdir?
3.
Uzaktan eğitimde kullanılan yöntem teknik ve materyaller değerler eğitimine uygun
mudur?
4.
Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimine yönelik kazanımlar aktarılabilmiş
midir?
5.
Pandemi süreci devam ederken değerler eğitimi kapsamında yaşanılan olası
sorunlar ve bu sorunları çözmek için sosyal bilgiler öğretmenlerinin uyguladıkları çözüm
yolları nelerdir?
6.
Değerler eğitimi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde ekstra faaliyetler
gerçekleştirdiniz mi?
7.
Uzaktan eğitim gerçekleştirilirken değer kazandırma süreci kapsamında ailenin
nasıl katkısı /etkisi olmuştur?
8.
Uzaktan eğitim sürecinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kapsamında hangi
değer/değerler ön plana çıkmıştır?
9.
Uzaktan eğitim sürecinde okul ve sosyal çevrenin eksikliği hangi değerlerin
kazanımını olumsuz etkilemiştir?
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
verilerin nasıl analiz edileceğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Araştırma Deseni
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. İnsan davranışları içinde bulunduğu
ortam içerisinde çok yönlü anlayabilmek için esnek ve bütüncül bir yaklaşımla araştırılması
gerekir. Bu imkânı ise farklı disiplinlere dayanan kuramsal temellerinin varlığı sayesinde nitel
araştırma yöntemi sağlamaktadır.
264

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Bir durumu ortaya koymak, olası neticeler doğrultusunda durumlar arasında ilişki kurabilmek
ve açıklamak için nitel çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma öğretmen görüşleri
alınarak öğretmen değerlendirmesi yoluyla sonuçların tespit edilmesi amacıyla nitel araştırma
yöntemi benimsenerek nitel araştırma yönteminin bir deseni olan durum çalışması
çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel çalışmalarda durum çalışmasının en temel özelliği ortaya
çıkan durumların derinlemesine araştırılmasıdır. Durumu meydana getiren faktörler araştırılıp
birbirinden nasıl etkilendikleri ya da nasıl etkiledikleri üzerinde çalışılarak meydana gelen
değişimleri ve süreçleri anlamak içinde durum çalışmaları yapılabilir. Durum çalışması deseni
kullanılırken takip edilmesi gereken aşamalar bulunmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu
çalışmada bu aşamalara uyulmuştur. Verilerin toplanmasında ise görüşme tekniği
kullanılmıştır Araştırmada COVID-19 Pandemi süreci nedeniyle eğitimin uzaktan verilmeye
başlanması bir durum olarak görülmüş ve sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan
değerlerin öğretimi kapsamında uzaktan öğretim sürecinde ortaya çıkan sonuçların ve bu
uzaktan eğitim sürecinin değerler eğitimine etkisi hakkında öğretmen görüşleri araştırılarak
mevcut durum incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
durum örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi, yakın olan ve erişimi
kolay olan bir durumu seçme imkânı vermesinden dolayı araştırmaya hız ve pratik
kazandıran, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır
(Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitimöğretim yılında Sivas ilinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden gönüllü olarak
çalışmaya katılan 9’u erkek 6’sı kadın olmak üzere toplam 15 sosyal bilgiler öğretmeni
oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna yönelik demografik bilgiler Tablo 1’de
verilmiştir.

Veriler
Cinsiyet

Mesleki Kıdem

Mezun Olunan Ana
Bilim Dalı
Lisansüstü Eğitim
Alma

Tablo1:Çalışma Grubu ve Özellikleri
f
Kategoriler
6
Kadın
Erkek
9
5
0-5
6-10
6
11-15
2
16 Yıl ve Üzeri
2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
11
Tarih Öğretmenliği
2
Türkçe Öğretmenliği
1
Sınıf Öğretmenliği
1
Evet
--Hayır
15

%
40
60
33,3
40
13,3
13,3
73,3
13,3
6,6
6,6
0
100

Tablo 1 incelendiğinde 15 katılımcının % 59,9’u (9 kişi) erkek, % 39,9’u ( 6 kişi) kadın
öğretmenlerden oluştuğu ve katılımcıların % 73,3’ünün (11 kişi) sosyal bilgiler, % 6,6’sının
(1 kişi) Türkçe, % 13,3’ünün (2 kişi) Tarih, % 6,6’sının (1 kişi) ise sınıf öğretmenliği
bölümünden mezun oldukları; 0-5 ile 16 yıl ve üstü aralığında hizmet yılları bulunduğu ayrıca
çalışılan öğretmenlerden hiç birinin lisansüstü eğitim almadığı görülmektedir.
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Katılımcı öğretmenlerin meslekte görev yılları incelendiğinde 0-5 yıl arası % 33,3’ünü (5
kişi), 6-10 yıl arası %40’ını (6 kişi), 11-15 yıl arası %13,3’ünü (2 kişi), 16-20 yıl %13,3’ünü
(2 kişi) oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları
ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarının esnek ve standart oluşu
araştırmacılara derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı vermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2011).
Hazırlanan 13 adet soru iki alan uzmanı tarafından gözden geçirilerek ilgili alan uzmanlarının
görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 4 soru uzman görüşleri
doğrultusunda uygun bulunmayarak veri toplama aracından çıkartılıp yarı yapılandırılmış
görüşme formunda yer alan sorular 9 soruya düşürülmüştür. Görüşmeler form üzerinden
yazılı cevaplanarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ise betimsel analiz ile
çözümlenmiştir. İçerik analizi sosyal bilimlerde sıkça kullanılan, analiz yapılacak metindeki
bazı sözcüklerden daha küçük kategoriler ile belirli kurallar dâhilinde kodlamalarla özetleme
imkânı veren, sistematik, yinelenebilir insan davranışlarının doğasını dolaylı yollarla
tanımlayan tekniktir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2021).
BULGULAR
1. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo2: Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha fazla teknolojiye (internet ortamına)
bağlı kalmaları değerler eğitimi kapsamındaki kazanımları nasıl etkilemiştir? alt problemine
ilişkin bulgular
Kategori
Katılımcılar
f
%
Olumlu Etkilemiştir
K7
1
6,6
Kısmen Olumlu Etkilenmiştir
--0
0
K1,K2,K3,K4,K6,K9,K10,K11
Olumsuz Etkilemiştir
11
73,3
,K13,K14, K15
Kısmen Olumsuz Etkilemiştir
K5,
1
6,6
Hem Olumlu Hem Olumsuz
K8, K12
2
13,3
Etkilemiştir
Cevap Yok
------Toplam
15
100
Tablo 2 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden toplam 6 farklı
kategoride cevap alınmıştır. Katılımcı öğretmenlerden alınan cevaplara göre öğrencilerin daha
fazla internet ortamına bağlı kalmaları sebebiyle değerler eğitimi kapsamındaki kazanımları
edinmelerinde uzaktan eğitim sürecinde, olumlu etkilendikleri, kısmen olumlu etkilendikleri,
olumsuz etkilendikleri, kısmen olumsuz etkilendikleri, hem olumlu hem de olumsuz
etkilendikleri ve olumsuz etkilendikleri yönünde cevaplar alındığı görülmekle birlikte
olumsuz etkilendikleri yönündeki cevaplar alınan en yüksek sayıda cevabı oluşturmaktadır.
Bu bağlamda alınan 15 cevabın 11 tanesi (% 73,3’ü) olumsuz etkilendikleri yönünde
olmuştur. Öte yandan hem olumlu hem olumsuz etkilemiştir kategorisinde 2 katılımcı
(%13,3), kısmen olumsuz etkilemiştir kategorisinde 1 katılımcı (%6,6), olumlu etkilemiştir
kategorisinde ise 1 katılımcı (%6,6) görüş bildirmiştir.
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Aşağıda çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 1. alt probleme ilişkin
verdikleri bazı cevaplar yer almaktadır. Bu anlamda belirtilen görüşler incelendiğinde
K1; “Bazı değerlerin öğretimi uygulanmadı. Çocukların asosyal birer birey olarak
yetişmelerine ve birçok değerin kazandırılamamasından dolayı bu durumun kısmen değerler
eğitimini olumsuz etkilediğini düşünüyorum’’
K2 “Olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum değerlerin etkili şekilde öğretilmesi ve
öğrencilerin benimsemesi için yüz yüze eğitimin daha etkili olacağını düşünüyorum’’
K6 “Aile içi iletişimi sosyalleşmeyi olumsuz yönde etkilemiştir’’
K8 “Kültürel değerlerin bilgi olarak aktarımında derse katılım sağlayan öğrencilerde orta
seviye başarı sağlandı. Bu nedenle kısmen olumlu sonuçlar elde edildi. Fakat pratikte ki
etkilerini yüz yüze eğitimle sınıf ortamında etkileşimli şekilde kazandırılmalı. Çünkü
sorumluluktan kaçmaya ve belirli teknik arıza bahanelerini öne sürerek çocukların büyüklere
ve kendinden küçüklere karşı kazandırılmak istenen değerlerde kolay yolu seçip sanal ortamı
terk etme durumlarını saptama imkânımız oldu. Dersler bire bir ders gibi işleniyor
gözükürken ev ortamının vermiş olduğu aşırı rahatlık veya rahatsızlık (anne/baba baskısı)
öğrencileri gerçek davranışlar yerine göstermelik davranışlarda bulunmaya itebilmektedir.
Zira istendik davranışları ancak sanal değil etkin ve aktif sosyal bir eğitim çevresinde
edinebiliriz. Bu açıdan bakıldığında ise olumsuz etkilenmiştir’’
K10‘’Olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Uzaktan eğitimle çok da dokunamadık çocuklara,
hayatlarına, düşüncelerine’’
K12 “Bu süreçte öğrencilere uzaktan eğitim ile değerler eğitimi alma olanağı sağlanmıştır.
Bu açıdan olumlu bir durum söz konusudur ancak öğrencilerin değerler eğitimini sadece
kâğıt üzerinde öğrenmeleri onları olumsuz etkilemiştir. Çünkü değerler eğitimi öğrencilerin
akranları ile birlikte kazandırılması gereken önemli kazanımlardan biridir. Bu kazanımın
uzaktan eğitimle öğretilmesi zorlaşmıştır. Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde değerler
eğitimi verilmiş ancak öğrendikleri değerleri uygulama alanı bulamamışlardır. Bu nedenle bu
süreçte internet ortamına daha fazla bağlı kalma durumu bu eğitimi olumsuz etkilemiştir’’
K13’’Değerler eğitimi uzaktan değil öğrencinin ailesi tarafında verilmesi gereken bir
eğitim’’ şeklinde cevap verdikleri görülmüştür.
2. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 3: Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? alt
problemine ilişkin bulgular.
Kategori
Katılımcılar
f
%
Değerler Eğitiminin
K1,K2,K3,K5,K6,K11,K
7
43,75
Gerçekleştirilememesi
14
Sanal Ortam Terki, Aile
K8, K10
2
12,5
Baskısı, Devam Sorunları
Kazanım Değerlendirememe
K12
1
6,25
Fırsat Eşitsizliği
K4,K8
2
12,5
Cevap Yok
K7,K9,K13,K15
4
25
Toplam
16*
100
*Katılımcılar bazı sorularda birden fazla cevap vermişlerdir, bu sebeple frekans katılımcı
sayısından fazla çıkmıştır.
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Tablo 3 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden uzaktan eğitim
sürecinde değerler eğitiminde karşılaştıkları sorunlar kapsamındaki görüşleri 5 kategoride
birleştirilmiştir. Bu kategorileri “değerler eğitiminin gerçekleştirilememesi”, “sanal ortam
terki”, “aile baskısı ve devam sorunları”, “kazanım değerlendirememe”, “fırsat eşitsizliği” ve
ayrıca bu konuda cevap alınamayan durumları ifade eden “cevap yok” oluşturmaktadır.
Kategoriler incelendiğinde en fazla katılımın 7 katılımcı ile (% 73,3) “değerler eğitiminin
gerçekleştirilememesi” kategorisinde olduğu; bu kategoriyi sırasıyla 4 katılımcı (%25) ile
“cevap alınamayanlar”; 2’şer katılımcı (%12,5) ile “sanal ortam terki, aile baskısı ve devam
sorunları” ile “fırsat eşitsizliği” ve 1 katılımcı (%6,25) ile “kazanım değerlendirememe”
kategorisinin izlediği görülmektedir.
Tablo 4: Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminde karşılaştığınız sorunlar ile ilgili
çözüm önerileriniz nelerdir? alt probleme ilişkin bulgular.
Karşılan Sorunlar İle İlgili
Katılımcılar
f
%
Çözüm Önerilerine Yönelik
Kategoriler
Drama ve Yaratıcı Oyunlar
K1,K8
2
13,3
Yoluyla Değerler Eğitimi
Uygulamaya Dayalı Değerler
K2,K3,K5,K6,
8
53,3
Eğitimi
K11,K12,K13,K14
Uyum Seminerleri Ve Aile
K8,K9
2
13,3
Görüşmeleri
Sosyal Sorumluluk Ve
K10,K15
2
13,3
Projeler Yoluyla Eğitim
Cevap Yok
K7
1
6,7
Toplam
15
%100
Çalışma grubunda yer alan katılımcıların uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminde
karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerileri Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre katılımcı
öğretmenlerden alınan çözüm önerilerine yönelik kategorileri “uygulamaya dayalı değerler
eğitimi”, “drama ve yaratıcı oyunlar yoluyla değerler eğitimi”, “uyum seminerleri ve aile
görüşmeleri”, “sosyal sorumluluk ve projeler yoluyla eğitim” ve ayrıca bu konuda cevap
alınamayan durumları ifade eden “cevap yok” oluşturmaktadır. Alınan toplam 15 cevabın 8
tanesi (%53,3’ü) en yüksek cevap olan uygulamaya dayalı değerler eğitimi ile ilgilidir. Bu
sorunun diğer cevaplarını ise sırayla drama ve yaratıcı oyunlar yoluyla değerler eğitimi % 13,
3’ünü (2 katılımcı), uyum seminerleri ve aile görüşmeleri, % 13,3’ünü (2 katılımcı), sosyal
sorumluluk ve projeler yoluyla eğitim % 13,3 (2 katılımcı) ve % 6,7’lik (1 katılımcı) dilimini
ise cevap alınamayanların oluşturduğu görülmektedir. Genel manada belirtilen görüşler
incelendiğinde, uzaktan eğitim sisteminde mekân ve zaman bağlamında aynı alanın
paylaşıldığı sosyal bir etkileşimin ortamının eksikliği, yüz yüze eğitimde sosyal öğrenme ile
değerlerin doğrudan aktarılabileceği ancak uzaktan eğitimde bu imkânın olmadığı yönünde
görüş belirtmişlerdir. Çözüm önerilerinde ise birebir öğrenci veli görüşmesi, uygulamalı
eğitim, çocukların ilgi alanının oyun olması sebebiyle eğlenceli oyunlar üzerinden
gerçekleştirilen bir uzaktan eğitim sistemi ve öneri olarak yüz yüze eğitimden bahsettikleri
görülmektedir. Aşağıda çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu başlık
altında mevcut probleme ilişkin verdikleri cevaplar yer almaktadır. Bu anlamda sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşleri şu şekildedir;
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K1 “Çocuklara iyilik temizlik yardımseverlik gibi hayati önem taşıyan birçok değer
verilemedi uzaktan eğitim burada en büyük etken. Bununla ilgili bu yıl okullarda değerler
üzerine daha çok durulabilir değerle ilgili drama çalışmaları yapılabilir görsellerde
desteklenerek anlatımlar yapılabilir’’
K2 “Öğrencilere verilmeye çalışılan değerlerin havada kaldığını görüyorum ve değerleri
benimsetmek için uygulamaya dayalı eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesini düşünüyorum’’
K3 “Değerler eğitimi aktarım süreci yeterli düzeyde olmadığını düşünüyorum. Yüz yüze
eğitimde daha çok uygulama alanı bulunduğundan bu eğitimin verilmesi daha etkili
oluyordu’’
K5“Uzaktan eğitimle değerler eğitimi verilmesi çok zordu. Çözüm yüz yüze ve uygulamalı
eğitimdir’’
K6 “Uzaktan eğitimle değerleri öğrencilere aktarabilmek benim için çok zordu. Çözüm yüz
yüze gerçekleştirdiğimiz ve üzerine öğrencilere daha çok uygulama fırsatı açılabilecek yeni
yaklaşımlar ile verilen bir eğitim şekli olabilir’’
K8 “Sanal ortamın çeşitli bahanelerle terkedilmesi, ailelerin çocuklarla birlikte derse katılıp
baskı unsuru olması, teknolojik eksiklikler, devam sorunu gibi sorunlar yaşadım. Çözüm
önerim ise en başta imkân ve fırsat eşitliğinin tam manasıyla sağlanması velilere uyum
seminerleri (uzaktan ve katılım zorunlu olmak şartıyla) verilmesi. Çocuklar en çok oyun
oynayarak internet ortamında öğreniyorlar. O zaman çağın gereğine ve çocukların ilgi
alanlarını da kapsayacak yaratıcı oyunlar kurgulanarak, uzaktan eğitim eğlenceli hale
getirilebilir. Not sistemi olmamalı. Başarılı veya başarısız sayılabilecek değerlendirme
sınavları yapılarak başarısız derslerin tekrar alınması sağlanabilir’’
K10 “Öğrenciler dikkate almadılar uzaktan eğitimle verilebilecek bazı görevleri yerine
getiremediler Pandemiden dolayı. Çözüm önerim sık sık ev dışı sosyal sorumluluk görevleri
verilerek bu durum belki bir nebze aşılır’’
K11 “Yüz yüze olmadığı ve sosyal birliktelik olmadığı için değerler eğitimi öğretimi etkisiz
kalmıştır. Yüz yüze etkileşimli yaptığımız uygulamalı ders ortamı yapılmasını öneririm’’
K12“Kazanımların gerçekten öğrenilip öğrenilmediği değerlendirilememiştir. Öğrencinin bir
testten soruları doğru cevaplamış olması, o kazanımı gerçek hayatında uygulayacağı
anlamına gelmez. Bunun için gerçek hayatta gezi, gözlem, ders ve teneffüslerde öğrenciler
değerlendirilmelidir. Ancak bu şekilde değerler eğitimi ile ilgili kazanımları elde edip
etmedikleri anlaşılmış olacaktır. Sonuç olarak karşılaşılan en büyük sorun değerlendirme
diyebiliriz’’
K14 “Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminin etkili verildiğini düşünmüyorum. Bu
durumun çözümü olarak ise uzaktan eğitim yoluyla öğrenmelerde iletişim olanağı azaldığı
için velilerle bağlantı kurulup değerler dolaylı yoldan da aktarılabilir. Ancak değerlerin
aktarımı noktasında gerçek hayat ile bağlar kurularak uygulama alanı sağlanıp birebir eğitim
yoluyla yapılması gerektiğini düşünüyorum.’’
K15 “Değerler eğitiminin bu eğitim ile ilgili proje ya da etkinlikler yoluyla verilebileceğini
düşünüyorum.’’ şeklinde cevap verdikleri görülmüştür.
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3. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 5: Uzaktan eğitimde kullanılan yöntem teknik ve materyaller değerler eğitimine uygun
mu? Alt probleme ilişkin bulgular.
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
Uygun
K4,K6
2
13,3
K1,K2,K3,K5,K7,K8,K9,K10,K11,K
Uygun Değil
13
86,6
12,K13K14,K15
Toplam
15
100
Tablo 5 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden alınan yanıtlar 2
kategoride birleştirilmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerden alınan cevaplara göre uzaktan
eğitimde kullanılan yöntem teknik ve materyallerin değerler eğitimine uygunluğuna yönelik
kategorileri “uygun” ve “uygun değil” şeklinde olduğu görülmekle birlikte uzaktan eğitimde
kullanılan yöntem teknik ve materyallerin değerler eğitimine uygun olmadığı yönündeki
cevapların alınan en yüksek sayıda cevabı oluşturduğu anlaşılmaktadır. Alınan 15 cevabın 13
tanesi (% 86,6’sı) bu cevabı oluşturmaktadır. Bu sorunun diğer cevabını ise uygun olduğu
%13,3ünü (2 katılımcı) oluşturmaktadır. Aşağıda çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler
öğretmenlerinin 3. alt probleme ilişkin verdikleri cevaplar yer almaktadır. Bu anlamda; bazı
sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri şu şekildedir:
K1 “Uzaktan eğitimde öğrencilerle aynı ortam paylaşılamadığı için çok fazla materyal
kullanımı olmadı daha çok düz anlatım yöntemi kullanıldı. Dolayısıyla değerler sadece düz
anlatım ile anlatılamaz daha çok uygulama gerektirir diye düşünüyorum. Bu sebeple uygun
değildir”
K4 “Dikkat çekmesi açısından kullanılan sunumların faydalı olabileceğini ve bu nedenle bu
yöntemin uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimi kapsamında kullanılmasının uygun
olduğunu düşünüyorum’’
K6’’ Uygun ancak öğrencilerde internet, tablet vs. sıkıntılar olduğu için tüm öğrenciler de bu
yöntemleri kullanmak mümkün değil’’
K7’’Uzaktan eğitimde öğrencilerle aynı ortam paylaşılamadığı için çok fazla materyal
kullanımı olmadı daha çok düz anlatım yöntemi kullanıldı. Dolayısıyla değerler sadece düz
anlatım ile anlatılamaz daha çok uygulama gerektirir diye düşünüyorum’’
K8’’ Çok uygun olduğunu düşünmüyorum artık çocuklar Keloğlan çizgi filmleri değil daha
bilim kurgu ve animasyonlu çizgi dizi ve filmleri izliyorlar bu tarz dizi film hatta oyunlara
değerler monte edilerek materyaller geliştirilmeli aksi halde çocuklar basit ve sıkıcı
buluyorlar’’
K12 ‘’Değerler eğitiminin öğretilmesinde uygulama ve yaparak yaşayarak öğrenme teknikleri
ön planda olduğu ve bunların uzaktan eğitimde kullanılması maalesef mümkün olmadığı için
uygun değildir’’ şeklinde cevap verdikleri görülmüştür.
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4. Alt Problemine İlişkin Bulgular
Tablo 6: Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimi kazanımlarının aktarılabildiğini
düşünüyor musunuz? Alt probleme ilişkin bulgular.
Frekan
Cevapların
Kategoriler
Katılımcılar
s
Yüzdesi
Kısmen
K12
1
6,6
Aktarıldı
K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K
Aktarılamadı
14
93,3
9,K10,K11,K13,K14,K15
Toplam
15
100
Tablo 6 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan er alan katılımcı öğretmenlerden alınan
yanıtlar 2 kategoride birleştirilmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerden alınan cevaplara
göre uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimi kazanımlarının aktarılmasına yönelik
kategorileri “kısmen aktarıldı” ve “aktarılamadı” oluşturmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde
değerler eğitimi kazanımlarının aktarılamadığı yönündeki cevapların alınan en yüksek sayıda
cevabı oluşturduğu görülmektedir. Alınan 15 tane cevabın 14 tanesi (% 93,3’ü) bu cevabı
oluşturmaktadır. Kısmen aktarıldığı yönünde ise katılımcıların % 6,6’sı (1 katılımcı) görüş
bildirmiştir. Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 4. alt probleme ilişkin
verdikleri bazı cevaplar şu şekildedir.
K5 “Uzaktan eğitimde değerler aktarımı gerçekleştirilemedi’’
K8 “Maalesef bu değerleri uzaktan eğitimde kazandırmak çok zor. Değerleri kazandırmak
ayrı bir zaman ve ortam gerekli olduğunu düşünüyorum’’
K9 “Ezber bilgiler kısmında belki aktarılabildi fakat uygulama ve kişilik haline getirmede
aktarıldığını düşünmüyorum”
K10 “Kazanımlar bir miktar öğrenilmiş olsa da gerçek hayatta uygulanılabilir olduğu
gözlemlenememiştir’’ şeklinde cevap verdikleri görülmektedir.
5. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo7: Pandemi süreci devam ederken değerler eğitimi kapsamında yaşadığınız olası
sorunlar nelerdir? Alt probleme ilişkin bulgular.
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
Herhangi Bir Sorun İle
K1,K2,K7,K9,
4
26,7
Karşılaşmadım
Bir veya Birden Fazla Sorun İle
K5,K8,K10,K11,K1
8
53,3
Karşılaştım
2,K13, K14,K15
Cevap Yok
K3,K4,K6
3
19,9
Toplam
15
100
Tablo 5 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden pandemi süreci
devam ederken değerler eğitimi kapsamında yaşadığınız olası sorunlara verilen cevaplar
toplam 3 kategori altında birleştirilmiştir. Bu kategorileri “ Herhangi Bir Sorun İle
Karşılaşmadım”, “Bir veya Birden Fazla Sorun İle Karşılaştım” ve “Cevap Yok”
oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerden alınan cevaplar incelendiğinde “Bir veya Birden
Fazla Sorun İle Karşılaştım” kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğunlukta
olduğu görülmektedir.
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Alınan 15 tane cevabın 8 tanesi (% 53,3’ü) bu kategoriyi oluşturmaktadır. Bu sorunun diğer
cevaplarını ise sırayla herhangi bir sorun ile karşılaşmadığını belirtenler %26,6’sını (4
katılımcı) ve cevap yok %19,9‘u (3 katılımcı) kategorisi oluşturmaktadır.
Tablo 8: Pandemi süreci devam ederken değerler eğitimi kapsamında yaşadığınız olası
sorunları çözmek için uyguladığınız çözümlerin nelerdir? Alt probleme ilişkin bulgular
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
K3,K4,K5,K
Sorun/Sorunlar Karşısında Birden
6,
Fazla
K8,K10,K11,
11
73,3
Çözümü Olanlar
K12,K13,K1
4,K15
K1,K2,K7,K
Çözüm Gereksinimi Duymayanlar
4
26,6
9,
Toplam
15
100
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Pandemi süreci devam ederken değerler eğitimi kapsamında
yaşadıkları olası sorunları çözmek için uyguladıkları çözüm yolları 2 kategori altında
birleştirilmiştir. Bu kategorileri “sorun/sorunlar karşısında birden fazla çözümü olanlar” ve
“çözüm gereksinimi duymayanlar “oluşturmaktadır. Alınan 15 cevabın 11 tanesi (%73,3’ü)
sorun/sorunlar karşısında birden fazla çözümü olanlar kategorisinde olduğu görülmektedir.
Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. alt probleme ilişkin verdikleri
bazı cevaplar şu şekildedir.
K3 “Değerleri daha iyi aktarmak için etkili bir anlatım ve uygulamaya dayalı faaliyetler
yaptım”
K5 “Sorun dersi tahtada anlatmak ve yazmak zordu uzaktan eğitimde ama onun için tahta
satın alıp öyle anlattım’’
K6 “Değerleri daha iyi aktarmak için etkili bir anlatım ve uygulamaya dayalı faaliyetler
yaptım’’
K8 “Çocukların bilgi kısmında cevap verebilirken uygulamada anne baba veya bir büyüğüne
özellikle kendinden küçüklere karşı saygısız konuşmalarına şahit oldum. Yanlış olduğunu
anlatım yöntemi kullanarak durumu kavratmaya çalıştım ama ev ortamını gözlemleyemediğim
için bilgi kısmında kalmışta olabilir’’
K10 “Bazı öğrencilerde sorumluluk değerinin eksik olduğunu gözlemledim. Bunu çözmek için
öğrencilere basit görevler vererek notla ödüllendirdim’’
K12 “Öğrenciler gerçek hayatta uygulamadıkları değerler eğitimi ile ilgili kazanımları sanal
dünyada hiç uygulamamaktadır. Sanal dünya ahlakı öğrencilere en başta öğretilmelidir ve
öğrenciler bu noktada hem aileleri hem yakın çevresi tarafından denetlenmelidir’’
K13 “Uzaktan nasıl bir müdahale edebilirsiniz ki. Sadece sözel olarak uyarırsınız. Ama
dediğiniz gibi değerler eğitimi. Bireyin bizzat yaparak yaşayarak değer katması gerek’’
K14 “Öğrencilere verdiğimiz değerler eğitimi kapsamındaki kazanımların sanal ortamda
uygulamada gerçek hayata aktarıp aktarmadıklarını kontrol edemedim. Karşılaştığım bu
sorun noktasında sanal ahlakın hem öğrencilere hem de öğrenci aile ve yakın çevreye verilen
eğitimler ile öğretilmelidir’’
K15 “Sanal ortam derslerinin yürütülmesi hususunda saygı ve güven noktasında sorunlar
yaşadım. Bu sorunu sürekli iletişimde kalıp bu konuda konuşmalar yaparak gidermeye
çalıştım’’ şeklinde cevap verdikleri görülmektedir.
272

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

6. Alt Probleme ilişkin Bulgular
Tablo 9: Değerler eğitimi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde ekstra faaliyetler
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine yönelik alt probleme ilişkin bulgular
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
Gerçekleştirenler
Kısmen
Gerçekleştirenler
Gerçekleştiremeyenler

K4,K5,K8,K13,K15

5

33,3

K2,K10

2

13,3

K1,K3,K6,K7,K9,K11,K12,K
14

8

53,3

15

100

Toplam

Tablo 9 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden değerler eğitimi
kapsamında uzaktan eğitim sürecinde ekstra faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine
yönelik yanıtları toplam 3 kategoride birleştirilmiştir. Bu kategorileri “gerçekleştirenler”,
“kısmen gerçekleştirenler” ve “gerçekleştiremeyenler” oluşturmaktadır. Buna göre alınan 15
cevabın 8 tanesi (% 53,3’ü) gerçekleştiremeyenler kategorisinde yer almıştır. Diğer
kategorilere bakıldığında katılımcıların %33,3’ünün (5 katılımcı) gerçekleştirenler
kategorisinde olduğu; %13,3’ünün (2 katılımcı) ise kısmen gerçekleştirenler kategorisinde yer
aldığı görülmektedir. Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. alt
probleme ilişkin verdikleri bazı cevaplar şu şekildedir.
K4’’ Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılarak e-materyaller gönderildi ve dönüt
alındı’’
K6’’ Ekstra faaliyetler yapmak için yeterli imkân ve zaman oluşturamadım’’
K8’’Sanal geziler düzenledim. Yaratıcı drama etkinlikleri hazırladık öğrencilerle’’
K12’’ Maalesef herhangi bir ekstra faaliyet gerçekleştiremedik’’ şeklinde cevap verdikleri
görülmektedir.
7. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 10: Uzaktan eğitim gerçekleştirilirken değer kazandırma süreci kapsamında ailenin
nasıl katkısı /etkisi olduğuna yönelik alt probleme ilişkin bulgular
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
K4,K6,K8,K10,
Büyük oranda katkı sağlayan aile
5
33,3
K13
Kısmen katkı sağlayan aile
Katkı sağlamayan aile
Cevap Yok
Toplam

K2,K11,
K1,K3,K5,K7,K
12,K14,K15
K9

2

13,3

7

46,6

1
15

6,7
100

Tablo 8 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden uzaktan eğitim
gerçekleştirilirken değer kazandırma süreci kapsamında ailenin nasıl katkısı /etkisi olduğuna
yönelik cevapları toplam 4 kategoride birleştirilmiştir. Bu kategorileri “büyük oranda katkı
sağlayan aile”, “kısmen katkı sağlayan aile”, “katkı sağlamayan aile” ve “cevap yok”
oluşturmaktadır. Buna göre alınan 15 cevabın 7 tanesi (% 46,6’sı) katkı sağlamayan aile
kategorisinde yer almıştır.
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Katılımcıların %33,3’ünün (5 katılımcı) büyük oranda katkı sağlayan aile; %13,3’ünün (2
katılımcı) kısmen katkı sağlayan aile ve %6,7’sinin (1 katılımcı) cevap yok kategorisinde
olduğu görülmektedir. Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 7. alt
probleme ilişkin verdikleri bazı cevaplar şu şekildedir.
K1 “Bulunduğum okulda aileler biraz ilgisiz. Çocuklarının değer eğitimi ile ilgilendiklerini
düşünmüyorum’’
K2 “Aileyle iletişime önem verdim, değerlerin öğrenci gelişimindeki önemini aktardım,
uygulamalarda öğrencilere rehber olmalarını örnek olmalarını istedim. Ailenin azda olsa
katkısı oldu’’
K6 “Bu süreçte çocuklarda aidiyet ve kendine güven konusunda katkısı olduğunu
düşünüyorum’’
K8’’Ailenin katkısı yüzde 80’lerde temel eğitimini aileden alan çocuk uzaktan eğitimde
değerler eğitiminin de çok büyük kısmini aileden alıyor öz saygısı da buna göre etkileniyor.
Ailede nasıl görüyor öğreniyorsa uzaktan eğitimde de öyle davranıyor. Okul ve yüz yüze
eğitimin değeri daha anlaşılır oldu’’
K12 “Öğrenciler bu süreçte daha çok hırçınlaşmıştır. Dışarıya çıkamayan sürekli ekrana
mahkûm kalan arkadaşları ile iletişim kuramayan öğrenciler aileleri ile daha çok problem
yaşadılar. Aileler ile öğrenciler arasında inanılmaz derecede ve önüne geçilemeyecek
düzeyde krizler yaşandı. Bu noktada öğrencilerin ailelerinden bir süre uzakta kalmaları ve
bazı imkânlardan mahrum bırakılmaları belki de onların hayatlarının kıymetini bilmelerini
sağlayacaktır’’
K13 “Tamamen ailenin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Atasözünde dediği gibi armut
dibine düşer’’
K15’’Olumsuz. Hepsi monotonlaşmış neşesiz çocuklar olarak döndüler’’ şeklinde cevap
verdikleri görülmektedir.
8. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 11: Uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler dersi öğretim programı kapsamında hangi
değerin ön plana çıktığına yönelik alt probleme ilişkin bulgular
Kategoriler
Katılımcılar
f
%
Adalet
K2,K5
2
7,6
Aile Birliğine Önem
K14,K15
2
7,6
Verme
Çalışkanlık
K5,K8,K10,K11
4
15,3
Dayanışma
K9,K13,K15
3
11,5
Dürüstlük
K2
1
3,9
K1,K6,K9,K10,K13,K1
Saygı
6
23,3
4
Sevgi
K13
1
3,9
Sorumluluk
K4,K8,K11,
3
11,5
Vatanseverlik
K1
1
3,9
Yardımseverlik
K3,K7
2
7,6
Cevap Yok
K12
1
3,9
Toplam
26*
100
*Katılımcılar bazı sorularda biden fazla cevap vermişlerdir, bu sebeple frekans katılımcı
sayısından fazla çıkmıştır.
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Tablo 9 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden uzaktan eğitim
sürecinde sosyal bilgiler dersi öğretim programı kapsamında hangi değerin ön plana çıktığına
yönelik cevap vermeyen bir katılımcı dâhil toplam 11 adet cevap alındığı görülmektedir.
Çalışma grubunda yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinden alınan cevaplara göre en fazla
yanıtın 6 katılımcı ile (%23,3) saygı değerinde olduğu; bu değeri sırasıyla 4 katılımcı ile
(%15,3) çalışkanlık, 3’er katılımcı ile (%11,5) dayanışma ve sorumluluk değerleri; 2’şer
katılımcı ile (%7,6) yardımseverlik, adalet ve aile birliğine önem verme değerleri ve 1’er
katılımcı ile (%3,9) dürüstlük ve vatanseverlik değerleri izlemiştir.
9. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 12: Uzaktan eğitim sürecinde okul ve sosyal çevrenin eksikliği hangi değerlerin
kazanımını olumsuz etkilediğine yönelik alt probleme ilişkin bulgular
Verilen Cevaplar
Katılımcılar
f
%
Adalet
K3,K8
2
6,5
Aile Birliğine Önem Verme
K9,K15
2
6,5
Çalışkanlık
K8,K14
2
6,5
K2,K6,K12,K13,K1
Dayanışma
5
16,1
5
Duyarlılık
K1
1
3,2
Dürüstlük
K8
1
3,2
Özgürlük
K2
1
3,2
Saygı
K2,K8
2
6,5
Sevgi
K2
2
6,5
Sorumluluk
K4,K8,K14
3
9,6
K6,K7,K12,K13,K1
Yardımseverlik
5
16,1
5
Bütün Değerler Olumsuz
K5,K10,K11,K12,K
5
16,1
Etkilendi
14
Toplam
31
100
Tablo 12 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenlerden alınan uzaktan
eğitim sürecinde okul ve sosyal çevrenin eksikliği hangi değerlerin kazanımını olumsuz
etkilediğine yönelik cevapları toplam 12 başlıkta toplanmıştır. Buna göre çalışma grubunda
yer alan sosyal bilgiler öğretmenleri okul ve sosyal çevrenin eksikliğine bağlı olarak uzaktan
eğitim sürecinde kazanımının en fazla olumsuz etkilendiği değer olarak 5’er katılımcı ile
(%16,1) dayanışma, yardımseverlik ve bütün değerlerin olumsuz etkilendiği yönünde görüş
bildirmişlerdir. Bu yanıtı sırasıyla 3 katılımcı ile (%9,6), 2’şer katılımcı ile (%6,5) adalet aile
birliğine önem verme, çalışkanlık, saygı, sevgi değeri ve 1’er katılımcı ile (%3,2) duyarlılık,
dürüstlük, özgürlük değeri takip etmiştir. 9. Alt probleme ilişkin bazı sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşleri şu şekildedir;
K10 “Neredeyse hepsi ama sorumluluk hariç. Onu edinmesi için sadece okul ve sosyal
çevreye ihtiyacı yok’’
K12 “Öğrencilerde öncelikle dayanışma duygusu ve yardımseverlik olmak üzere diğer tüm
değerlerin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum’’ şeklinde olduğu görülmektedir.
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SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Uzaktan eğitim sürecinin değerler eğitimine etkisi konusunda yapılmış olan bu çalışmaya 9’u
erkek ve 6’sı kadın olmak üzere toplam 15 gönüllü sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır.
Veriler toplanırken 9 adet açık uçlu soru içeren ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler form üzerinden yazılı
cevaplanarak toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan “Uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerin daha fazla teknolojiye (internet ortamına) bağlı kalmaları değerler eğitimi
kapsamındaki kazanımları nasıl etkilemiştir?” sorusuna yönelik sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşleri daha çok olumsuz etkilendikleri yönünde olmuştur. Uzaktan
yürütülen ders sürecinde öğrencilerin bağlı kaldıkları bu sistem olabildiğince veli ve öğretmen
rehberliğinde yürütülmelidir. Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin (2020) ’in yaptıkları
çalışmalarında öğretmen ve velilerde rehberlik etme becerileri eksikliği, iletişim sınırlılıkları,
sosyalleşme eksikliği, alt yapı yetersizlikleri, uzaktan eğitimde kullanılan ders materyallerinin
kullanımı konusunda bilgi eksikliği, fırsat eşitsizliği, materyal eksiklikleri gibi noktalara
dikkat çekmişlerdir.
“Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitiminde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
Karşılaştığınız sorunlar ile ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?” sorusuna yönelik sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşleri daha çok değerler eğitimini gerçekleştiremedikleri yönünde
olmuştur. Bu durumun etkeninin ise daha çok uzaktan eğitimin kendisi olduğu ve değer
eğitiminin uygulamaya yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiği sonucu açığa çıkmaktadır.
“Uzaktan eğitimde kullanılan yöntem teknik ve materyaller değerler eğitimine uygun mu?’’
sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri uzaktan eğitimde kullanılan yöntem
teknik ve materyallerin değerler eğitimine uygun olmadığı yönünde olmuştur. Bu anlamda
değerler eğitimine uygun materyal kullanmak bir gereklilik oluşturmakla birlikte farklı
materyaller kullanmak öğrenme üzerinde olumlu etkiler oluştururken sınırlı materyal ise
öğrenme üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. İyi gerçekleşen bir eğitim için derse ve
amaca uygun kaynak ve materyal kullanılmalı ve uzaktan eğitim sistemine bunların dâhil
edilerek kullanılması gerekmektedir (Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin, s.2020). Yeşilyurt
(2021) tarafından yapılan çalışmada da benzer şekilde yüz yüze eğitim ortamında materyal
kullanımına oranla uzaktan eğitim derslerinde materyal kullanım oranının yetersiz olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan derslerde ek aktivite ve destekleyici herhangi bir etkinlik
yapılmadığı sonucuna ulaşılan çalışmada öğrencilerin zorlandıkları durumlar olarak dinleme,
dersi takip etme, dikkati toplama, etkileşimin sınırlı olması şeklinde durumları belirtilmiştir.
Uzaktan eğitim dersleri sırasında ders materyallerinin kısıtlı kullanılması zengin eğitim
içeriklerinden mahrum dersler yapılması nitelikli bir öğrenmenin önüne geçmektedir. Bu
nedenle uzaktan eğitim derslerinde uygun ders kaynakları kullanılmalıdır.
“Uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimi kazanımlarının aktarılabildiğini düşünüyor
musunuz?” sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri uzaktan eğitim
sürecinde değerler eğitimi kazanımlarının aktarılamadığı yönünde olmuştur. Buradan
hareketle değerler eğitimin uzaktan eğitimde kazandırılmasının zor olduğu bu eğitim için ayrı
bir zaman ve ortamın gerekli olduğu, bilgi noktasında bir takım bilgilerin sadece ezbere
yönelik verildiği ancak uygulama ve kişilik haline gelmesinde eksiklikler olduğu
anlaşılmaktadır.
“Pandemi süreci devam ederken değerler eğitimi kapsamında yaşadığınız olası sorunlar ve bu
sorunları çözmek için uyguladığınız çözümlerin nelerdir?” sorusuna yönelik sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşlerine göre birden fazla sorun ile karşılaşan katılımcıların çoğunlukta
olduğu görülmüştür
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Çözüm önerilerinde ise karşılaştıkları sorunları aile ile çözdükleri ya da ailenin de bazı
durumlarda yetersiz kaldığını belirterek sanal dünya ahlakı üzerinde durdukları görülmüş ve
sanal âlem ahlakı ve kullanımı noktasında öğrencilere, ailelere ve velilere bu noktada
rehberlik eğitimleri verilmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Seyhan (2021) tarafından yapılan
çalışmada da uzaktan eğitim döneminde yapılan derslere yönelik sosyal bilgiler öğretmen
adaylarından görüş alınmış ve yaşadıkları sorunların internete erişim, materyal temini,
öğrenme ortamı sağlama, öğrenme güçlüğü vb. sebeplerden zorluklar olduğu tespit edilmiştir.
Aydemir (2021) tarafından yapılan çalışma incelendiğinde çalışma gruplarında yer alan sosyal
bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre uzaktan eğitim sürecinde amaca ulaşmak ve süreci
yönetebilmek adına iletişimin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu süreçte sosyal
bilgiler öğretmenlerinin bir takım sorunlar yaşadıkları bu sorunların ise genel olarak iletişim
noktasında eksiklikler olduğu belirtilmiştir.
“Değerler eğitimi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde ekstra faaliyetler gerçekleştirip
gerçekleştirmediniz mi?’’ sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre
ekstra faaliyet gerçekleştiremedikleri ve bunun sebebinin ise zaman ve imkân eksikliği olduğu
görülmektedir. Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin (2020) tarafından yapılan çalışmada da
benzer şekilde öğretmenler destekleyici faaliyetler için zaman kalmadığını belirtmişlerdir.
“Uzaktan eğitim gerçekleştirilirken değer kazandırma süreci kapsamında ailenin nasıl katkısı
/etkisi oldu?’’ sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde
ailenin katkısının hiç olmadığı yönünde ağırlıklı katılım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durum uzaktan eğitim sürecinde hemen her alanda olduğu gibi değerler eğitimi noktasında da
aile desteğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim çalışmanın bütünü değerlendirildiğinde
ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimi noktasında eksik / yetersiz
kaldıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. “Uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler dersi öğretim
programı kapsamında hangi değer ön plana çıkmıştır?’’ sorusuna yönelik sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşlerine göre daha çok saygı, çalışkanlık, dayanışma ve sorumluluk
değerlerinin ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan “Uzaktan eğitim sürecinde
okul ve sosyal çevrenin eksikliği hangi değerlerin kazanımını olumsuz etkilemiştir?’’
sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre daha çok dayanışma ve
yardımseverlik değerlerinin oluşturduğu görülmektedir. Çalışmada ulaşılan sonuçlardan
hareketle uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimin yeterli düzeyde verilemediği
görülmektedir. Buna bağlı olarak yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte gerek
sosyal bilgiler dersi öğretim programı bağlamında kazandırılması planlanan değerlere yönelik
gerekse “kök değerlere” yönelik olası eksikliklerin tespit edilmesi, ortaokul öğrencilerinin bu
değerlere yönelik eksikliklerini gidermeleri adına ek öğrenme ortamlarının devreye sokulması
önerilmektedir.
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ÖĞRETMENLERİNİN GEZİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE GEZİ
DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Şule FIRAT DURDUKOCA
Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi
ORCID: 0000-0001-8864-3243
ÖZET
Araştırmanın temel amacı temel eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin gezi tekniği
hakkındaki görüşlerini ve okul dışı ortamlara gezi düzenlemeye yönelik özyeterlik inançlarını
çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli
kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kars il merkezi
ve merkez köylerde temel eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerden basit tesadüfî
örnekleme yöntemiyle seçilen 365 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcı
öğretmenlerin gezi hakkındaki görüş ve uygulamalarının tespiti için araştırmacı tarafından
geliştirilen anket, gezi düzenlemeye ilişkin özyeterlik inançlarının tespiti için ise Bozdoğan
(2016) tarafından geliştirilen “Gezi Düzenleyebilme Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği”
kullanılmıştır. Anket aracılığıyla toplanan nicel veriler betimsel istatistik, nitel veriler ise
betimsel analiz teknikleriyle analiz edilmiştir. Ölçek aracılığıyla toplanan veriler SPSS 25
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; katılımcı
öğretmenlerin yaklaşık yarısının (n=183) mevcut eğitim-öğretim yılı içerisinde bir defa
fiziksel gezi düzenledikleri, çoğunluğunun ise (n=270) henüz sanal gezi düzenlemedikleri
tespit edilmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu gezi tekniğinin uygulama sıklığının artması için;
okullarda bu tekniğin kullanımı için özel bütçe ayrılması, bürokratik işlemlerin
kolaylaştırılması ve sanal geziler konusunda bilgi yetersizliklerinin giderilmesi gerektiği
önerisinde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin gezi tekniğini uygulamak için sık sık yakın çevreyi
tercih ettikleri, müzelerden, tarihi mekânlardan ve kütüphanelerden faydalandıkları
belirlenmiştir. Öğretmenlerin gezi tekniğini uygulamaya karar verirken dikkate aldıkları
faktörler ve gezi yeri tercihleri branşlara göre farklılık gösterirken tekniğin uygulanması için
en uygun zaman dilimi konusunda çoğunluğunun hemfikir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
öğretmenlerin sanal gezileri sıklıkla müzelere düzenledikleri, fiziksel gezilerin sanal gezilere
kıyasla temel eğitim kademesi için daha uygun bir uygulama olduğunu düşündükleri
araştırmanın öne çıkan bulgularındandır. Ölçek aracılığıyla toplanan verilerin sonucunda
öğretmenlerin okul dışı mekânlara fiziksel gezi düzenleyebilme özyeterlik inançlarının yüksek
olduğu, bu inançların öğretmenlerin branşlarına ve gezi düzenleme durumlarına göre anlamlı
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: gezi tekniği, temel eğitim, sanal gezi, öz-yeterlik inancı
INVESTIGATION OF TEACHERS’ OPINIONS ABOUT FIELD TRIP
TECHNIQUE AND SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING ORGANIZATION
FIELD TRIP
ABSTRACT
The main purpose of the study is to investigation the opinions of preschool and classroom
teachers about the field trip and their self-efficacy beliefs about organizing field trips to outof-school environments according to various variables. Scanning model was used in the
research.
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The study group consists of 365 teachers selected by simple random sampling method from
the teachers working at the basic education level in Kars city center and central villages in the
2021-2022 academic year. The questionnaire developed by the researcher was used to
determine the opinions of the teachers about the field trip, and the “Trip Self-Efficacy Scale”
developed by Bozdoğan (2016) was used to determine the self-efficacy beliefs about
organizing field trips. As a result of the research; it has been determined that about half of the
teachers (n=183) have organized a physical field trip once in the current academic year, while
the majority (n=270) haven’t organized a virtual field trip yet. The majority of the teachers
made the following suggestions to increase the frequency of application of the technique: A
special budget should be allocated for the use of field trip in schools, bureaucratic procedures
should be facilitated, and the lack of information about virtual field trips should be eliminated.
It has been determined that teachers often prefer the close environment to apply the field trip,
and they organize trips to museums, historical places and libraries. While the factors that the
teachers took into consideration when deciding to apply the field trip and the preferences of
the travel destinations differed according to the branches, it was determined that the majority
of them agreed on the most appropriate time period for the application of the technique. In
addition, teachers frequently organize virtual field trips to museums and they think that
physical field trips are a more suitable application for the primary education level compared
to virtual field trips. As a result of the data collected through the scale, it was determined that
the teachers' self-efficacy beliefs about organizing physical field trips were high, and these
beliefs differed significantly according to the branches of the teachers and the situation of
organizing field trips.
Keywords: field trip, primary education, virtual field trips, self-efficacy belief
GİRİŞ
Son yıllarda dijital bilgi çağına doğru yaşanan dönüşüm süreci ile birlikte eğitim
uygulamalarında öğrenenlerin pasif bilgi alıcı konumundan çıkıp aktif katılımcı ve bilgi
oluşturucu konumuna geçişi çağın ihtiyacı haline gelmiştir. Bu ihtiyaca yanıt olarak
geliştirilen çeşitli öğrenme modellerinden yapılandırmacı öğrenme kuramına dayanan
öğrenme modelinin popülaritesi artmıştır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında öğrenme
“bireyin deneyim temelinde geliştirdiği aktif bir süreç” olarak tanımlanmakta, öğrenme
ortamlarının öğrenme süreci sonunda öğrenenlerin karşılaşabilecekleri gerçek ortamların
karşılığını yansıtacak biçimde tasarlanması gerekliliği vurgulamaktadır. (Tüfekçi-Aslim,
2014). Bu amaçla kuram, öğrenme sürecini gerçek hayatla bütünleşik bir şekilde tasarlayacak,
öğrenenlerin bilgiyi yapılandırma süreçlerine ilişkin deneyim elde etmelerini sağlayacak
öğretim tekniklerinin kullanımı önermektedir. Bu tekniklerden biri de gezi tekniğidir.
Gezi, öğrenenlerin planlı ve amaçlı bir şekilde öğretim materyalleriyle doğal ortamlarında
çalışma imkânı edindikleri, böylelikle bilgiye asıl kaynağından ulaşarak okulla gerçek yaşam
arasında ilişki kurdukları bir öğretim tekniğidir (Çetin, Kuş ve Karatekin, 2010). Tekniğin
avantajları şöyle sıralanabilir: Birincil veri kaynağından bilgiye ulaşma, öğrenme sürecinde
birden fazla duyu organının kullanımını sağlayarak daha anlamlı ve kalıcı öğrenmeler
gerçekleştirme, sınıf ortamında edinilen teorik bilgiyi somutlaştırma, üst düzey düşünme
becerilerinde (problem çözme, karar verme, eleştirel, yaratıcı düşünme vb) gelişim sağlama,
kişisel ve sosyal becerilerde gelişim sağlama, öğrenmenin sınıf dışında da
gerçekleşebileceğini kanıtlama, eğlenerek öğrenmeyi sağlama, bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor alandaki kazanımlara ulaşma (Atomatofa ve Igwebuike 2013; Bransford, Brown,
& Cocking, 2000; Küçükahmet, 1997; Sönmez, 2008; Stoddard 2009; Uşun, 2007; Yeşilyurt,
2019).
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Gezi tekniğinin uygulanmasıyla birlikte yukarıda ifade edilen avantajların elde edilebilmesi
için şüphesiz öncelikle tekniğin amacının iyi kavranması ve uygulama sürecine yönelik özyeterliğin oluşması gereklidir. Gözütok’un (2006) belirttiği gibi gezi, farklılık yaratmak adına
öğrenenleri sınıftan dışarı çıkarmak için kullanılan bir teknik olmadığı gibi öğrenenlerin
bireysel veya gruplar halinde verilen bir ödevi/projeyi tamamlamak için sınıf dışında
yaptıkları araştırmalar da değildir. Gezi öğretim programlarının kazanımlarına ulaşmak adına
önceden planlanmış, öğrencilerin süreçten haberdar olduğu, gerekli tüm koşulların öğrenciler
ve öğretmenler tarafından yerine getirildiği, süreç sonunda sınıf ortamında etkinliklerin
tartışılarak değerlendirmelerin yapıldığı bir öğretim tekniğidir.
Geziler yaygın olarak müzelere, bilim merkezlerine, resmi olmayan eğitim kurumlarına
yapılır. Bu tür geziler tipik bir öğrenme hedefine ulaşmaya odaklandığı için “yapılandırılmış
geziler” kategorisinde yer alırlar ve öğrenci edinimleri kurumların öğrencilere sağladığı içerik
ve etkileşimlerle sınırlıdır. Diğer yaygın gezi yerleri ise öğrenenlerin çevre hakkında bilgi
edinmelerini amaçlayan parklar, ormanlar, su havzaları, bahçeler, çayırlar vb. doğal
ortamlardır. Müzeler ve bilim merkezlerinin aksine bu yerlere yapılan geziler daha az
yapılandırılmış olup, öğrenenlerin hangi kazanımlara ulaşacakları daha az tahmin edilebilir
nitelikte olduğundan bu durum öğrenme çıktılarının çeşitliliğini arttırmaktadır. Bu tür geziler
“yarı yapılandırılmış geziler” kategorisinde yer almaktadırlar (Nadelson ve Jordan, 2012).
Ayrıca eğitsel gezilerin okul dışında gerçekleştirilmesi zorunluluğu yoktur. Okul içine de
çeşitli amaçlarla –örneğin okulu tanıma, ders içerikleri kapsamında çeşitli etkinlikler
gerçekleştirme- geziler düzenlenebilir.
Öğrenenlere önemli katkılar sağlayan gezi tekniğinin kullanım sıklığını azaltan çeşitli
faktörler bulunmaktadır. Finansman sorunu, gezi için gerekli prosedürlerin tamamlanmasının
uzun sürmesi, güvenlik ve disiplin problemleri, fazla zaman alması, bazı öğrencilerin fiziksel
olarak sahip oldukları yetersizlikler bu faktörler içerisinde sayılabilir. Ancak günümüzde
teknoloji, gezi tekniğinin sanal olarak da düzenlenmesine imkân tanımaktadır. Sanal geziler,
gerçek (fiziksel) gezilerin uygulama sıklığını etkileyen dezavantajları elimine ederek
öğrenenlerin öğretim programlarının hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca
sanal gezilerin; öğrenenlerin motivasyonlarını arttırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, üst düzey
becerileri geliştirdiği, stresi azalttığı da bilinmektedir (Barab vd., 2007; Bricken ve Bryne,
1992; Haris ve Osman, 2015; Shim vd., 2003). Sanal geziler öğrencilerin ihtiyaç duydukları
temel becerileri geliştirmek, öğrencileri gerçek alan gezisi için tasarlanan yeri ziyaret etmeye
hazırlamak veya gerçek gezilerin ardından öğrenciler için tamamlayıcı bir öğretim unsuru
olarak da kullanılabilmektedir (Khotimah, Krisnawati, Abusiri ve Budi, 2021). Bu bilgiler
bütün olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin gezi tekniğini uygulamak için farklı
alternatiflerinin olduğu ve farklı amaçlarla bu tekniği kullanılarak öğrenme sürecine önemli
katkılar edinecekleri söylenebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin gezi tekniği hakkındaki
görüşlerinin tespit edilmesi önemlidir. Ancak konuya ilişkin öğretmen görüşlerinin
belirlenmesinin yanı sıra öğretmenlerin eğitsel gezi düzenlemeye ilişkin öz-yeterlik inanç
düzeylerinin tespiti de önemli ve araştırmaya değerdir. Öz-yeterlik “bireyin belirli bir görevi
yerine getirebilmek için sahip olduğu yetenek ve kabiliyetlere duyduğu inanç” olarak
tanımlanmaktadır (Zimmerman, 2000). Bandura’ya göre (1997) bireyler yetenekleri hakkında
mevcut bilgilerini değerlendirir ve elde ettikleri sonucu eylemde bulunup bulunmamak veya
nasıl eylemde bulunacakları konusunda seçim yapmak için kullanırlar. Öz-yeterlik kavramı
bireyin performansına, yeteneklerine olan inancı ile ilgili olup, bu inanç eylemde bulunma
durumunu etkileyebilen değişkenlerdendir.
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Öğretmenlerin eğitsel gezi düzenleyebilmek için öz-yeterlik inançlarının ve bu inançları
etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, düşük öz-yeterliğe sahip öğretmenlerin tespitine ve bu
yetersizliğin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması noktasında atılacak adımların
belirlenmesine katkılar sağlayacaktır.
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin gezi tekniği hakkındaki görüşlerini incelemek, okul dışı
ortamlara eğitsel gezi düzenleyebilme öz-yeterlik inançlarını tespit etmek, bu inançların
cinsiyet, branş, kıdem, eğitim durumu, gezi düzenleme durumu değişkenlerine göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırmada betimsel yöntem tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kars il merkezi ve merkez köylerde temel eğitim
kademesinde görev yapan 698 öğretmenden basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 365
öğretmen (nsınıf= 195; nokul ö.=170) oluşturmaktadır. Öğretmenlerin; %63.5’i bayan (n=232)
olup %34.2’sinin (n=125) kıdem derecesi 1-5 yıldır. Katılımcı öğretmenlerin %84.3’ü lisans
mezunu (n=308), %95’i (n=347) eğitim fakültesi mezunudur.
Araştırmada katılımcı öğretmenlerin gezi hakkındaki görüş ve uygulamalarının tespiti için
araştırmacı tarafından geliştirilen anket, gezi düzenlemeye ilişkin özyeterlik inançlarının
tespiti için ise Bozdoğan (2016) tarafından geliştirilen “Gezi Düzenleyebilme Öz-Yeterlik
İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde “Kişisel Bilgiler Formu”, ikinci
bölümde ise öğretmenlerin gezi tekniği ve uygulanmasına yönelik görüşlerinin sorgulandığı 7
soru yer almaktadır. Anketin tasarlanması sürecine ilgili literatür taraması ile başlanmış, 5
sınıf, 3 okul öncesi öğretmeni ve 2 eğitim bilimleri alan uzmanı ile görüşülerek maddelerle
ilgili görüşleri alınmış, kapsam geçerliğinin, soruların açık ve anlaşılırlığının
değerlendirilmesi yapılmıştır. Alınan dönüt ve düzeltmelerle 7 soruluk anket formuna son
şekli verilmiştir. Bozdoğan (2016) tarafından geliştirilen ölçek 5’li likert tipi bir ölçme aracı
olarak tasarlanmış, geçerlik çalışması için açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmış, analiz
sonucunda toplam 30 maddelik ölçeğin tek faktörden oluştuğu, bu tek faktörün toplam
varyansın %32.07’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach
Alpha güvenilirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır.
Anket aracılığıyla toplanan nicel veriler betimsel istatistik, nitel veriler ise betimsel analiz
teknikleriyle analiz edilmiştir. Nitel veri analizinin geçerliğinin sağlanması için; verilerin
kendi içerisindeki anlamlılığı ve tutarlığı, araştırma sonucunda anlamlı bir bütüne ulaşılıp
ulaşılmadığı açısından değerlendirilmiş, öğretmen görüşlerinden doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Güvenirliğinin sağlanması için ise veri toplama ve analiz süreçleri ayrıntılı şekilde
raporlaştırılmış, katılımcı teyidi yöntemi kullanılmış, katılımcıların görüşme sorularına
verdikleri yanıtlar özetlenmiş ve görüşme süreci sonunda tekrar kendilerine sunularak
doğruluğunun teyidi sağlanmıştır.
Ölçek aracılığıyla toplanan veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analiz öncesinde veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş, ölçeğin
genelinin çarpıklık katsayısının -1.75 ile -.27 arasında, basıklık katsayısının ise -1.61 ile 1.49
arasında olduğu, dolayısıyla dağılımın normal dağılımın bir yansıması olduğu (Kalaycı, 2009)
tespit edilmiştir. Değişkenler bazında varyansların homojenliği de incelenmiştir.
BULGULAR
Temel eğitim kademesinde görev yapan katılımcı öğretmenlerin mevcut eğitim-öğretim
yılında gezi tekniğini uygulama sıklıklarını gösteren betimsel istatistik sonuçları Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1: Öğretmenlerin gezi tekniğini uygulama sıklıkları
Fiziksel Gezi
Sanal Gezi
Uygulama Sıklığı
Okul Ö. Öğrt. Sınıf Öğrt. Okul Ö. Öğrt. Sınıf Öğrt.
f
%
f
%
f
%
f
%
Hiç uygulamadım
46
27
38
19.5
153
90
117
60
1 defa
86
50.5 97
49.7
11
6.5
59
30.2
2 defa
34
20
54
27.8
6
3.5
16
8.2
3 defa
4
2,3
6
3
3
1.5
TOPLAM
170
99.8 195 100
170
100 195 99.9
Tablo1 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin %23’ünün (n=84) mevcut eğitim-öğretim yılı
içerisinde henüz fiziksel gezi uygulamadığı, yaklaşık yarısının (%50; n=183) 1 defa
uyguladığı, çoğunluğunun (%74; n=270) ise henüz sanal gezi düzenlemediği görülmektedir.
Tablo 2’de katılımcı öğretmenlerin gezi tekniğinin uygulanma sıklığının artması için
geliştirdikleri öneriler sunulmuştur.
Tablo 2: Gezi tekniğinin uygulanma sıklığının artması için öğretmen önerileri
Okul Ö. Öğrt. Sınıf Öğrt.
Öneriler
f
%
f
%
Tekniğin kullanımı için okullarda özel bütçe ayrılmalı
154
91
167
86
Bürokratik işlemler kolaylaştırılmalı
152
89
149
76
Veliler konu hakkında bilgilendirilmeli
67
39
113
58
Yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı
114
67
59
30
Sanal gezi konusunda bilgi yetersizlikleri giderilmeli
138
81
124
64
Öğretim teknolojilerinin kullanımı konusunda tecrübeler
94
55
76
40
arttırılmalı
Sınıf mevcutları azaltılmalı
31
18
117
60
Tabloya göre araştırmaya katılan öğretmenlerinin çoğunluğunun gezi tekniğinin uygulanama
sıklığının arttırılması için hemfikir oldukları öneri, okullarda bu tekniğin kullanımı için özel
bir bütçenin ayrılması gerektiği önerisidir. Ayıca öğretmenlerin yaklaşık %72’si (n=262)
sanal geziler konusunda bilgi yetersizliklerinin olduğunu ve bu yetersizliklerin giderilmesi
gerektiği önerisinde bulunmuşlardır.
Tablo 3’de gezi tekniğini uygulayan katılımcı öğretmenlerin mesleki yaşantıları boyunca gezi
düzenledikleri okul dışı mekânlar sunulmuştur.
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Tablo 3: Öğretmenlerin gezi düzenledikleri okul dışı mekânlar
Fiziksel Gezi Mekânları
Okul Ö.
Sınıf
Okul Ö.
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
Mekânlar
Mekânlar
f
%
f
%
f
%
Şehir Müzesi
73
59
96
88
Tarlalar
17 14
Çocuk
51
41
85
78
Belediye Binası
5
4
Kütüphanesi
Kars Kalesi
47
38
72
66
Muhtarlık
Şehir
41
33
69
63
Ani Ören Yeri
Kütüphanesi
Mazlum Ağa
Tarihi Mekânlar 36
29
60
55
Hamamı
Kuyucuk Kuş
Çocuk Tiyatrosu 31
25
58
53
Cenneti
Kafkas Cephesi
5
4
58
53
Çiftlik
3
2
Harp Tarihi
Müzesi
Erzurum Eski
Peynir Müzesi
15
12
53
49
Meclis Binası
Gar
12
10
46
42
Çıldır Gölü
Sarıkamış Kar
Üniversite
10
8
40
37
Festivali
Çanakkale Şehitler
Süpermarketler
5
4
36
33
Anıtı
Sarıkamış
27
25
Ormanı
Sanal Gezi Mekânları
Okul Ö.
Sınıf
Okul Ö.
Mekânlar
Mekânlar
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
f
%
f
%
f
%
Müzeler
13
76
41
53
Sergiler
Fuar
9
12
Tarihi mekânlar
4
24

Sınıf
Öğrt.
f
%
25 23
23

21

21

19

18

16

12

11

9

8

9

8

7

6

6

6

5

5

2

2

Sınıf
Öğrt.
f
%
10 13
18 22

Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin gezi düzenledikleri okul dışı mekânların okul
öncesi öğretmenlerine göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Sınıf öğretmenden
%8’inin (n=9) il dışı fiziksel gezi düzenlediği tespit edilirken okul öncesi öğretmenlerinin il
içi fiziksel gezi düzenlemeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Ancak her iki grupta yer alan
öğretmenler sıklıkla fiziksel gezi düzenledikleri mekânları; Kars Şehir Müzesi, Çocuk
Kütüphanesi ve Kars Kalesi olarak ifade etmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin sanal gezi
düzenledikleri mekânlar; müzeler, fuarlar, sergiler ve tarihi mekânlar ile sınırlıdır.
Tablo 4’de gezi tekniğini uygulayan katılımcı öğretmenlerin bu tekniği uygulamaya karar
verirken dikkate aldıkları faktörlere ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
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Tablo 4: Gezi tekniğini uygulamaya karar verirken dikkate alınan faktörler
Okul Ö. Öğrt.
Sınıf Öğrt.
Faktörler
f
%
f
%
Öğretim programı kazanımları
94
66
76
49
Ders içeriği
73
52
108
70
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları
51
36
86
55
Meslektaş önerileri
48
34
8
5
Finansal destek
24
17
73
47
Velilerin istekleri/önerileri
11
8
24
15
Zümre öğretmenler kurulu
5
4
37
23
Okul yönetiminin istekleri/önerileri
3
2
16
10
Hava durumu
9
6
Tablo 4’e göre araştırmanın bu alt boyutu kapsamında görüş açıklayan okul öncesi
öğretmenlerinin (n=141) çoğunluğu (%66; n=94) gezi tekniği uygulamak için karar
aşamasında öncelikle okul öncesi öğretim programı kazanımlarını dikkate aldıklarını ifade
ederken, görüş açıklayan sınıf öğretmenlerinin (n=155) çoğunluğu (%70; n=108) ders
içeriğini dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Tabloda dikkat çeken bulgulardan biri de okul
öncesi öğretmenlerinin tekniği uygulamak için karar aşamasında meslektaş önerilerine sıklıkla
yer verdiklerini belirtirken bu durum sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından tercih
edilmediği bulgusudur. Bazı öğretmenlerin görüşleri şöyledir:
“Öncelikle dersin konusuna bakıyorum, bu konuda kitaplar da bizi oldukça iyi
yönlendiriyorlar, kitaplarda “…yere gezi düzenleyebilirsiniz” şeklinde ibareler olunca bende
bunu kendi şehrim için [görev yeri] uyarlayabilirmiyim diye düşünüyorum. Mekân tercihi söz
konusu olursa öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını ve maliyeti da dikkate alıyorum. Bu gezinin
her öğrenciye maliyetinin minimum olması için en yakın ve en çok ilgi çeken gezi yerinin
neresi olacağını hesaplıyorum. Seçenekleri sınırlandırıp son kararı öğrenci tercihine
bırakıyorum. Hava durumu da önemli açık hava gezileri yapılacaksa hava durumuna özellikle
bakıyorum.”(SÖ 72)
“…okul öncesi öğretim programı kazanım ve göstergelerini bu konuda rehber alıyorum.
Öğrencilerimin ilgi ve ihtiyaçlarını da dikkate almaya çalışıyorum ama yaşları oldukça küçük
olduğu için nerelerden zevk alırlar, nasıl daha zengin yaşantılar geçirirler gibi soruların
cevaplarını eski deneyimlerimden veya meslektaşlarımla fikir alış verişlerinden yararlanarak
da yanıtladığım oluyor…”(OÖÖ13)
Tablo 5’de katılımcı öğretmenlerin gezi tekniğinin uygulanması için en uygun zaman dilimine
ilişkin görüşleri sunulmuştur.
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Tablo 5: Öğretmenlerin gezi tekniğinin uygulanması için belirledikleri zamanlar
Okul Ö. Öğrt.
Sınıf Öğrt.
Uygun zaman
f
%
f
%
Eğitim-öğretim yılının başı
17
10
21
11
Konu işlenmeye başlamadan önce
26
15
34
17
Konuyu işlerken eş zamanlı olarak
38
22
39
20
Konuyu işledikten sonra
56
33
58
30
Belirli günler ve haftalar
13
8
17
9
Bahar ayları
9
5
14
7
Eğitim-öğretim yılının sonu
5
3
11
6
Hiçbir zaman
11
6
26
13

Sanal
geziler

Fiziksel geziler

Tablo 5, öğretmenlerinin çoğunluğunun (%31; n=114) gezi tekniğinin uygulanması için en
uygun zaman diliminin dersin konusunu işledikten sonra olduğunu ifade ettiklerini
göstermektedir.
Tablo 6’da öğretmenlerin gezi yerini seçerken dikkate aldıkları faktörlere ilişkin görüşleri yer
almaktadır.
Tablo 6: Gezi yerinin seçiminde dikkate alınan faktörler
Okul Ö. Öğrt.
Sınıf Öğrt.
Gezi yeri tercihleri
f
%
f
%
Ders içeriği
25
16
46
27
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları
49
31
41
24
Ulaşım ve finansman
46
29
39
23
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluk
36
23
43
25
Yöresel önem
27
17
21
12
Kültürel önem
30
19
40
24
Güncel olması
33
21
38
22
Veli katılımı
8
5
15
9
Disiplini sağlama kolaylığı
16
10
14
8
Gezi yerinin geçerli son görünümü
8
47
55
71
360 derecelik görüntü
7
41
47
60
Güncel olması
5
29
23
29
Hazırlayan kurum
9
53
36
46

Tablo 5’e göre görüş açıklayan okul öncesi öğretmenlerinin (n=159) fiziksel gezi düzenlerken
gezi yerinin seçiminde dikkate aldıkları ilk üç faktör; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları (n=49),
ulaşım ve finansman (n=46) ve gezi yerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu
(n=36)’dur. Sanal gezi düzenlediğini ifade eden katılımcı 17 okul öncesi öğretmeninin 9’u
gezi yerlerini seçerken öncelikle sanal gezileri hazırlayan kurumları incelediklerini, resmi
kurumların özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sanal gezi mekânlarını
tercih ettiklerini ifade etmişledir. Ayrıca 8 okul öncesi öğretmeni ise sanal gezileri öncelikle
kendilerinin gerçekleştirdiklerini ve bu sırada gezi yerinin geçerli son görünümün sanal
gezilerde yansıtılıp yansıtılmadığını çeşitli şekillerde değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Tabloya göre görüş açıklayan sınıf öğretmenlerinin (n=169) ise gezi yeri tercihlerini etkileyen
ilk üç faktör; ders içeriği (n=46), öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluk (n=43) ve
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları (n=41)’dır.
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Sanal gezi yerlerinin seçimine ilişkin görüş açıklayan 78 sınıf öğretmenin %71’i (n=55)de bu
süreçte sıklıkla gezi yerinin geçerli son görünümünü, %60’ı (n=47) da sanal gezilerin
öğrenenlere 360 derecelik görüntü sağlayıp saplamadığını dikkate aldıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:
“Ders içeriğini öncelikle dikkate alıyorum. Derste geçen gezi yerine götürmeye dikkat
ediyorum. Camii diyorsa şehirde tarihi değeri ve yöresel önemi olan camilere götürüyorum.
Maddi külfeti de dikkate alıyorum. İl merkezine gezi düzenlemeyi –daha az maliyete mal
olduğu için-mümkün mertebe tercih ediyorum açıkçası. Sanal gezilere gelince gezi yerinin en
güncel şeklinin sanal gezilere yansıtılıp yansıtılmadığına bakarım. Onun için bildiğim daha
önce yakın tarihte gezdiğim gezi yerlerinin sanal turlarına öncelikle kendim katılırım, sonra
öğrencilerle bu yerin sanal gezisini gerçekleştiririz.”” (SÖ94)
“…öğrencilerin ilgi duymaları ve onların yaşlarına, yaşantılarına uygun olması önemli faktör
benim için. Kars’ın en meşhur gezi yeri Ani Harabeleri örneğin. Ama ben öğrencilerimi oraya
götürmeyi tercih etmiyorum. Çünkü öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünmüyorum ve tarihi
mekân olması nedeniyle pek öğrencilerin yaşına uygun değil. Onun yerine peynir müzesine
götürdüm, çocuk kütüphanesine götürdüm örneğin.” (OÖÖ 12)
“…sanal geziyi hangi kurumun düzlediği öncelikli faktör benim için. Turizm bakanlığı
tercihimdir, belediyeler, kamu kurumları, üniversitelerin düzenledikleri ücretsiz sanal gezilere
öğrencilerimle katılırım.” (OÖÖ134)
Aşağıda sunulan Tablo 7’da katılımcı öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim-öğretim
kademesine göre gezi türlerinin uygulanabilirliği hakkında görüşleri sunulmuştur.
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Tablo 7: Gezi türlerinin temel eğitim kademesinde uygulanabilirliği
Gezi türü
Nedenler
f
%
Gözlem yapma becerisi kazandırması
Kalıcı öğrenme sağlaması
Eğlenceli olması
Yaşayarak öğrenmeyi sağlaması
Fiziksel
144 84 Birden fazla duyu organının kullanılması
gezi
Sosyal gelişimi desteklemesi
Kişisel gelişimi desteklemesi
Öğrencilerde anı oluşturması
Okula bağlılığı arttırması
Finansal desteğe ihtiyaç duyulmaması
Güvenlik probleminin olmaması
Yasal prosedürlerin olmaması
Çevresel olanaklarının yetersizliğinden etkilenmemesi
Sanal gezi 11 6
Türkiye’nin her yerine gezi düzenleme imkânı
sunması
Daha sık tekrarlanabilir olması
Teknoloji kullanımı konusunda model olması
Fiziksel ve
15 10 Her iki gezi türünün de avantajlarının olması
sanal gezi
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması
Teorik bilgiyi somutlaştırması
İlk elden deneyim kazandırması
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması
Kalıcı öğrenme sağlaması
Fiziksel
91 46 Düşünme becerilerini geliştirmesi
gezi
Çevre ile okul arasında işbirliği sağlaması
Sorumluluk duygusu kazandırması
Sosyal gelişimi desteklemesi
Aile –okul işbirliğini sağlaması
Öğrenenleri sınıf ortamından uzaklaştırması
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f
84
81
76
71
66
58
30
26
19
10
10
9
8
8
6
5
15
83
79
71
62
62
60
57
53
41
38
16
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Sanal gezi

Fiziksel ve
sanal gezi

45

59

Yasal prosedürlerin olmaması
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması
Finansal desteğe ihtiyaç duyulamaması
Mekân sınırının olmaması
Zaman sınırının olmaması
Fazla zaman almaması
Derse karşı ilgiyi arttırması
24
Merak duygusunu desteklemesi
Daha sık tekrarlanabilir olması
Yemek ve konaklama düzenlemelerine ihtiyaç
duyulamaması
Güvenlik probleminin olmaması
Disiplin sorunlarının olmaması
Kalabalık olmadığından daha rahat gözlem yapma
imkânı tanıması
Her iki gezi türünün de avantajlarının olması
30 Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun olmaları
Öğrenenlerin gezinin yapılış amacını kavrayabilmeleri

41
37
35
31
31
25
21
19
16
11
10
8
5
51
24
14

Tablo 7 katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu (%64, n=235) temel eğitim kademesinde fiziksel
gezilerin sanal gezilere kıyasla daha fazla uygulanabilir nitelikte olduğunu düşündüklerini
göstermektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin sadece %6’sı (n=11), sınıf öğretmenlerinin ise
%24’ü (n=45) sanal gezilerin temel eğitim kademesinde uygulanabileceği yönünde görüş
bildirmişlerdir. Öğretmenler genel olarak fiziksel gezilerin sanal gezilere kıyasla öğrenenlere,
öğretim programlarının amaçlarına ulaşma noktasında daha fazla katkı sağladığını
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerin görüşleri şöyledir:
“Gezi tekniği genel olarak ister sanal [gezi] olsun ister fiziksel [gezi], ilkokul düzeyinde
uygulanabilecek bir teknik. Çünkü öğrenci ilkokulda, okul öncesine göre daha fazla
olgunlaşıyor ve hazırbulunuşluğu artıyor. Gezinin ne amaçla yapıldığını konusunda bilişsel
farkındalığı yükseliyor. Geziyi sadece bir eğlence aracı olarak görmüyor. Dikkate incelemeler
yapıyor, soru soruyor…” (SÖ47)
“Okul öncesi düzeyinde fiziksel gezilerin daha uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü
okul öncesinde öğrenci henüz gezilerin tam olarak amacından haberdar değil, onlar için
geziler daha çok eğlenme aracı. İlk defa servise binen öğrencilerin sevincini, ilk defa
ailesinden bağımsız olarak bir yerlere giden öğrencilerin hem mutluluğunu hem de
şaşkınlığını gözlerinden görebiliyorum mesela. Gezi yerinde sohbet etmek, resim çektirmek,
resimlere aileleri ile birlikte defalarca bakmak, [resimler] üzerinde konuşmak, gezi esnasında
edindikleri bilgilerden çok daha kıymetli.” (OÖÖ86)
Tablo 8’de katılımcı öğretmenlerin okul dışı çevrelere eğitim amacıyla gezi
düzenleyebilmelerine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin betimsel istatistik değerleri
sunulmuştur.
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Tablo 8. Öğretmenlerin gezi düzenleyebilme özyeterlik inanç düzeyleri
£
n Min. Max.
SS
Gezi Düzenleyebilme Özyeterlik İnanç
365 108
146 127.06 6.62
Ölçeği
Tablo 8 incelendiğinde ölçek maddelerine verilen yanıtların ortalama puanı ile minimum ve
maksimum değerler dikkate alındığında, katılımcı temel eğitim öğretmenlerinin okul dışı
çevrelere eğitim amacıyla gezi düzenleyebilmeye yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin
oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 9’da katılımcı öğretmenlerin branşlarına, cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ve mesleki
yaşantıları boyunca okul dışı çevrelere fiziksel gezi düzenleme durumlarına göre gezi
düzenleyebilmelerine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin veri analizi sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 9. Öğretmenlerin değişkenlere göre gezi düzenleyebilme özyeterlik inanç
düzeyleri
Levene
_
istatistikleri
SS df
t
p
Değişkenler
N
^
F
P
Okulöncesi
170 126.25 6.29
Branş
363 2.26 .03* .71
.39
Sınıf
195 127.75 6.83
Bayan
232 126.66 6.56 363
Cinsiyet
.13 .06
.79
1.49
Erkek
133 127.74 6.70
Lisans
308 127.14 6.71
Eğitim
363 .59
.55 1.30 .25
durumu
Yüksek lisans
57 126.57 6.12
Gezi
düzenleme
durumu

Düzenledim

281

128.01

6.19

Düzenlemedim

84

123.92

7.06

363 5.14

.00* .84

.36

Tablo 9’a göre öğretmenlerin branşlarına ve fiziksel gezi düzenleme durumlarına göre
özyeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<.05). Bu farklılık
branşlar açısından sınıf öğretmenlerinin lehine ( £ sınıf=127.95), gezi düzenleme durumu
_=128.01)dir.
açısından düzenleyenlerin lehine (X
Tablo 10’da ise katılımcı öğretmenlerin kıdemlerine göre okul dışı çevrelere gezi
düzenleyebilmelerine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin analizi sonuçları sunulmaktadır.
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Tablo 10: Öğretmenlerin kıdemlerine göre gezi düzenleyebilme özyeterlik inanç
düzeyleri
Levene istatistikleri
Varyansın
Kareler
Kareler
sd
F
p Levene
kaynağı
toplamı
ortalaması
df1 df2
p
İstatistik
Gruplar arası
79.52
4
19.88
Gruplar içi
15899.15 360
44.16
.45 .77 .40
4
360 .81
Toplam
15978.67 364
Tablo 10, katılımcı öğretmenlerin kıdemlerine göre okul dışı çevrelere gezi düzenleyebilme
özyeterlik inanç düzeylerinin kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği (p>.05;
p=.77) tespit edilmiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Araştırmanın sonucunda katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun mevcut eğitim-öğretim yılı
içerisinde sadece bir defa fiziksel gezi düzenledikleri ve sanal gezi hiç düzenlemedikleri tespit
edilmiştir. Öğretmenlerin gezi tekniğini uygulamak için sık sık yakın çevreyi tercih ettikleri,
müzelerden, tarihi mekânlardan ve kütüphanelerden faydalandıkları da araştırma bulguları
arasındadır. Bu sonuçlar öğretmenlerin beklenenin aksine öğretme-öğrenme sürecinde gezi
tekniğini sık uygulamadıklarını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar literatür
ile benzerlik göstermektedir. Mustafaoğlu, Bayar ve Kaya (2014), Karasu-Avcı, KetenoğluKayabaşı (2019) çalışmalarında katılımcı öğretmenlerin derslerinde gezi tekniğini çok az
kullandıklarını ifade ettiklerini tespit etmişlerdir. Erata (2018) araştırmasında okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğunun bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla 1-2 defa alan gezisi
planladıklarını tespit etmiştir. Atayeter ve Tozkoparan (2014) öğretmenlerin okul dışı
gezilerde sıklıkla yakın çevre gezilerini tercih ettikleri bulgusuna ulaşmışlardır. Ay ve
Erbasan (2016) araştırmalarında öğretmenlerin müzelerden, tarihi yerlerden, kütüphanelerden
daha çok faydalandıklarını tespit etmişlerdir.
Bu araştırmada öğretmenler gezi tekniğinin uygulama sıklığının artması için öncelikle
okullarda bu tekniğin uygulanabilmesi için özel bütçenin ayrılması, bürokratik işlemlerin
kolaylaştırılması ve sanal geziler konusunda bilgi yetersizliklerinin giderilmesi gerektiği
önerilerinde bulunmuşlardır. Benzer bulgulara Çetin, Kuş ve Karatekin (2010) de
çalışmalarında ulaşmışlardır. Altınbay (2019) ise çalışmasında öğretmenlerin genel olarak
sanal tur uygulaması hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu tekniği aktif olarak
kullandıklarını tespit etmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerin sanal geziler konusunda bilgi
yetersizliklerinin olduğunu ifade etme nedenleri, bilişim teknolojileri konusundaki
yeterlikleri, okullarında bilişim teknolojileri sınıfı olup olmaması, sanal gezilerle ile ilgili
farkındalıkları, sanal gezilerin temel eğitim kademesine uygunluğu konusundaki görüşleri ile
ilgili olabilir. Nitekim araştırma katılan öğretmenlerin çoğunluğu fiziksel gezilerin görev
yaptıkları eğitim kademesine daha uygun ve uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir.
Karataş, Yılmaz, Kapanoğlu ve Meriçelli (2016), öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşleri
incelemek amacıyla 15 öğretmen ile bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda
öğretmenlerin sanal müzelere yönelik farkındalık düzeylerinin düşük olduğu ve derslerinde bu
uygulamaları yeterince kullanmadıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bu sonuç,
öğretmenlerin sanal geziler hakkındaki görüşleri, farkındalıkları ile sanal gezi düzenlemeye
yönelik özyeterlik inançlarının tespitini içeren çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu
göstermektedir.
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Araştırmada katılımcı sınıf öğretmenlerinin mesleki yaşantıları boyunca fiziksel gezi
düzenledikleri okul dışı mekânların okul öncesi öğretmenlerine göre daha fazla çeşitlilik
gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durumun olası nedenleri ilkokul kademesindeki dersler ve
içeriklerin yoğunluğu ile okul çevresinde gezi düzenlenecek yerlerin ilkokul öğrencilerin
gelişim düzeylerine uygunluğu olabilir. Bu yorum katılımcı öğretmenlerinin gezi tekniği
uygulama karar verirken ve gezi yerine karar verirken dikkate aldıkları faktörlere ilişkin
görüşleriyle desteklenmektedir. Sınıf öğretmenleri tekniği uygularken ve gezi yerine karar
verirken çoğunlukla ders içeriklerini dikkate aldıklarını, okul öncesi öğretmenleri ise öğretim
programlarının kazanımlarını dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. İlkokul kademesindeki ders
sayısı, kazanımlar ve içeriklerin gerek nicelik gerek nitelik olarak okulöncesi öğretim
kademesine göre fazlalığı öğretmenlerin öğretim tekniklerini kullanım sıklıklarını
etkileyebilir. Tutkun, Kılıç, Balcı ve Kök (2019), Erata (2018) çalışmalarında okul öncesi
öğretmenlerinin alan gezisi planlamasında gezi düzenlenecek alanları belirlerken çoğunlukla
öğretim programı kazanım ve göstergelerini dikkate aldıklarını tespit etmişlerdir.
Bu araştırmanın sonucunda sanal gezilerin her iki branş öğretmenleri tarafından sıklıkla
müzelere düzenlendiği belirlenmiştir. Bu durumun nedeni öğretmenlerin sanal gezi
mekânlarına ilişkin algılarıyla ilişkili olabilir. Literatürde öğretmenlerin sanal müzelere ilişkin
görüşlerini (Egüz,2011), tutumlarını (Peker,2014), sanal müzelerin öğrenci başarısına etkisini
(Ustaoğlu 2012) inceleyen çalışmalara rastlanmakla birlikte öğretmen sanal gezi mekânları
hakkındaki farkındalıklarını inceleyen araştırma bulgularına görece rastlanmamıştır. Bu
durum öğretmenlerin sanal gezi mekânları hakkındaki bilgi düzeylerini, farkındalıklarını
inceleyen araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Bu araştırmada katılımcı öğretmenlerin okul dışı mekânlara fiziksel gezi düzenleyebilme özyeterlik inançlarının yüksek olduğu, bu inançların öğretmenlerin branşlarına ve gezi
düzenleme durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği, sınıf öğretmenlerinin gezi
düzenleyebilme özyeterlik inançlarının okul öncesi öğretmenlerine göre, daha önce gezi
düzenlediğini belirten öğretmenlerin inanç düzeylerinin de düzenlemeyenlere göre daha
yüksek olduğu tespit dilmiştir. Yurtdakal ve Karakaş(2021) tarafından yapılan çalışmada sınıf
öğretmenlerinin gezi düzenlemeye ilişkin özyeterlik inançlarının yüksek olduğu, cinsiyete,
mesleki kıdeme ve görev yerine göre özyeterlik inançlarının anlamlı farklılık göstermediği
tespit edilmiştir.
Temel eğitim kademesinde öğrencilerin ulaşması hedeflenen kazanımların somut yaşantılar
yoluyla kazandırılması, böylelikle daha anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilmesi için
okul dışı öğrenme ortamlarının öğretme-öğrenme sürecinde kullanılması önerilmektedir. Bu
noktada temel eğitim öğretmenlerinin okul dışı öğrenme tekniklerinden gezi düzenlemeye
yönelik olumlu görüş ve tutumlara sahip olmaları, özyeterlik inançlarının yüksek olması
gereklidir. Ayrıca gerçek gezi düzenlenmeyecek durumlar karşısında öğretmenlerin alternatif
olarak sanal gezileri düzenlemeye yönelik olumlu tutumlarının, bilgi birikimlerinin,
tecrübelerinin, yüksek özyeterliklerinin olması öğrenenlerin bilgiyi somutlaştırma, bilgiye
kolay ulaşma, kullanma ve değerlendirme imkânına kavuşmalarına yol açacaktır. Bu
araştırmada temel eğitim öğretmenlerinin gezi tekniği hakkındaki görüşlerini incelemek, okul
dışı ortamlara eğitsel gezi düzenleyebilme özyeterlik inançlarını çeşitli değişkenlere göre
incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, farklı araştırmacılar, örneklem grupları, araştırma
modeli veya veri toplama aracı kullanarak derinleştirilebilir.
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İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARINI
GÖSTERME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Serkan GÖKALP
Mersin Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9946-3280
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ilkokul müdürlerinin hizmetkar liderlik
davranışlarını gösterme düzeyini tespit etmek ve bu öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin
hizmetkar liderlik davranışlarını gösterme düzeyine ilişkin algılarında çeşitli değişkenler
açısından anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu
araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez
ilçelerinde bulunan ilkokullarda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmenler
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 680 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplamak için Okul
Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek empati, özgeci
davranış, alçak gönüllülük, dürüstlük ve adalet olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır.
Öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını gösterme düzeyine
ilişkin algı düzeylerinin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları
Ölçeğine ait bütün boyutların ortalamalarının “bazen” aralığında olduğu ve bundan dolayı
okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını orta düzeyde gösterdiği tespit edilmiştir.
Cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler kadın
öğretmenlere göre okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek düzeyde
gösterdiğine yönelik algıya sahiptir. Yöneticilik deneyimi değişkeni açısından anlamlı
farklılık tespit edilmiştir. Daha önce okulda yöneticilik yapan öğretmenler, yöneticilik
yapmayan öğretmenlere göre okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek
düzeyde gösterdiğine yönelik algıya sahiptir. Okullarında 6-25 arası olan öğretmenler,
okullarında 26-50, 51-75 ve 76 ve üzeri öğretmen olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin
hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek düzeyde gösterdiğine yönelik algıya sahiptir.
Okul müdürleri, hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek düzeyde göstermek için
hizmetkar liderlik alanında uzman kişilerden hizmet içi eğitim alabilir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkar liderlik, okul müdürü, öğretmen, ilkokul
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’
EXHIBITING SERVANT LEADERSHIP BEHAVIOURS
ABSTRACT
This research aims to determine the level of primary school principals’ exhibiting servant
leadership behaviors and determine whether there is a significant difference among the
primary school teachers' perceptions about the level of primary school principals’ exhibiting
servant leadership behaviors in terms of various variables. It is a descriptive research. General
survey model is used. This research's population consisted of teachers working at the primary
schools in central districts of Mersin Province in the 2018-2019 academic year. The sample of
the study included 680 teachers who were selected by simple random sampling method.
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The Scale of School Principals’ Servant Leadership Behaviours was used to collect the data of
the study. The dimensions of the scale were empathy, altruistic behaviour, modesty, honesty
and fairness. One way variance analysis and t-test were used to analyse the data. According
to the results of the research, it was determined that the mean of all dimensions of The Scale
of School Principals’ Servant Leadership Behaviours were in the range of “sometimes” and
that the school principals exhibited the servant leadership behaviours at a medium level. The
perceptions of male teachers were higher than female teachers in terms of principals’
exhibiting servant leadership behaviours. The perceptions of the teachers having the
experience of school administration were higher than the teachers who didn’t have the
experience of school administration in terms of principals’ exhibiting servant leadership
behaviours. The perceptions of the teachers working in schools whose number of teachers was
between 6 and 25 were higher than the teachers working in schools whose number of teachers
was between 26 and 50, 51 and 76 and more. It is suggested that the school principals should
receive in-service training from the experts on the field of servant leadership to exhibit
servant leadership behaviours at a higher level.
Keywords: Servant leadership, school principal, teacher, primary school
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İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK YETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Serkan GÖKALP
Mersin Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9946-3280
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik
yeterlik düzeylerini tespit etmek ve bu öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik
yeterlik düzeylerine ilişkin algılarında çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık olup
olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada genel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez ilçelerinde bulunan ilkokullarda
2018-2019 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın
örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemi 680 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplamak için Öğretimsel Liderlik Ölçeği
kullanılmıştır. Öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerine
ilişkin algı düzeylerinin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizinde anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda Tukey
HSD Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Öğretimsel Liderlik Ölçeğine ilişkin
ortalamanın “çoğunlukla” aralığında olduğu ve bundan dolayı okul müdürlerinin öğretimsel
liderlik yeterlik düzeylerinin “yüksek” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni
açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre okul
müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğuna yönelik
algıya sahiptir. Yöneticilik deneyimi değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Daha önce okulda yöneticilik yapan öğretmenler, yöneticilik yapmayan öğretmenlere göre
okul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğuna
yönelik algıya sahiptir. Yüksek lisans mezunu olan öğretmenler, lisans mezunu olan
öğretmenlere göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha düşük
düzeyde olduğuna yönelik algıya sahiptir. Okul müdürleri, öğretimsel liderlik yeterlik
düzeylerini arttırabilmek için öğretimsel liderlik alanında uzman kişilerden hizmet içi eğitim
alabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretimsel liderlik, okul müdürü, öğretmen, ilkokul
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’ INSTRUCTIONAL
LEADERSHIP COMPETENCIES
ABSTRACT
This research aims to determine the level of primary school principals’ instructional
leadership competencies according to primary school teachers’ perceptions and determine
whether there is a significant difference among the teachers' perceptions about the level of
primary school principals’ instructional leadership competencies in terms of various variables.
It is a descriptive research. General survey model is used. This research's population consisted
of teachers working at the primary schools in central districts of Mersin Province in the 20182019 academic year. The sample of the study included 680 teachers who were selected by
simple random sampling method. The Scale of Instructional Leadership was used to collect
the data of the study. One way variance analysis and t-test were used to analyse the data.
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According to the results of the research, it was determined that the mean of The Scale of
Instructional Leadership was in the range of “usually” and that the level of primary school
principals’ instructional leadership competencies was at a high level. It was found that the
perceptions of male teachers were higher than female teachers in terms of the school
principals having level of instructional leadership competencies. The perceptions of the
teachers having the experience of school administration were higher than the teachers who
didn’t have the experience of school administration in terms of the school principals having
level of instructional leadership competencies. The perceptions of the teachers having
masters’ degree were lower than the teachers having bachelor’s degree. It is suggested that
the school principals should receive in-service training from the experts on the field of
instructional leadership to increase their level instructional leadership competencies.
Keywords: Instructional leadership, school principal, teacher, primary school
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TÜRKÇE ÖĞRETMENI ADAYLARININ AKADEMIK
MOTIVASYONLARININ İNCELENMESI
Meryem Dyla
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-1638-4144
Özet
Motivasyon ilk olarak dürtü ile başlar. Dürtü bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan içsel
gerilimdir. Fizyolojik ihtiyaçlardan yola çıkarsak mesela ‘açlık’ bir dürtüdür yani içsel bir
şeydir. Dürtüden sonra güdü ortaya çıkar, bu amaca yönelik tepki oluşturan süreçtir. Birincil
ve ikincil olarak ikiye ayrılır. Birincil dürtülere fizyolojik dürtüler adı verilir örneğin açlık,
uyku, susuzluk vb. ihtiyaçlar. İkincil ise sosyal dürtülerdir başarı, dostluk, yüksek not, ödüller
gibi. Güdüleme süreci gerçekleşmesi için ilk olarak bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir bu
ihtiyaç bizi dürter ve farklı duygular oluşturur mesela gerilim gibi, bu gerilim bir güdüye
dönüşür yani belli bir hedefi, amacı olan bir davranışa dönüşür ve eyleme dökülür son olarak
da doyum sağlarsın. Bu yol sürekli olarak başa döner çünkü bir hedefe ulaşırız ama insanoğlu
sürekli bir amaca ulaşmak için çabalar. Örneğin üniversite sınavından başarılı olmak da bu
yoldan geçer ama sadece üniversiteyi kazanmakla kalamayız mezun olmak için de kendimizi
yine motive ederiz ve aynı yolu izleriz. Bu çalışmada da Türkçe öğretmeni
adaylarınınakademik motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nicel
araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve 114 kişiden veri
toplanmıştır. Böylelikle çalışmada başarıya götüren bir süreç olarak motivasyonun önemine
odaklanmaktadır. Motivasyonla ilgili yapılan çalışmalardan yola çıkarak bilgi sağlanmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında motivasyon konusu öğretimde oldukça önemli bir rol oynayan
bir etkendir. Her konuda kendimizi geliştirmek için neden olan bir faktördür. Öğretmenler
sınıflarında yüksek motivasyonu olan öğrencileri başarılı olarak adlandırırken düşük
motivasyonu olan öğrencileri başarısız olarak adlandırırlar. Bu eğitimde yapılan bir
sınıflandırma ve motivasyonu belirleme konusudur fakat psikologlar insalardaki en büyük
değişkenlerden biri olan motivasyon kavramına daha kapsamlı bir anlam verirler. Onlara göre
motivasyon bir davranışın harekete geçirilmesi, yönlendirillmesi ve devamlılığı olarak
tanımlanır. Bundan dolayı bu çalışmada motivasyon konusuna hem eğitim alanında hem de
psikolojik alanındaki tanımlarına bakılmıştır. Aynı zamanda bu konu ile doğrudan bağlı olan
limbik sistemi hakkında da kısaca bilgi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Limbik Sistemi, Motivasyon Kuramları
INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION OF TURKISH TEACHER
CANDIDATES
Abstract
Motivation starts with impulse. An impulse is an inner tension that arises out of a need. If we
start from physiological needs, for example, 'hunger' is an impulse, that is, it is an internal
thing. After the impulse comes the motive, it is the process that creates a response towards the
goal. It is divided into primary and secondary. Primary impulses are called physiological
impulses, for example hunger, sleep, thirst, etc. needs. Secondary are social impulses such as
success, friendship, high grades, awards.
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In order for the motivation process to occur, a need must first arise, this need nudges us and
creates different emotions, such as tension, this tension turns into a motive, that is, it turns
into a behavior with a specific goal and purpose, and you take action and finally you get
satisfaction. This path constantly returns to the beginning because we reach a goal, but human
beings constantly strive to achieve a goal. For example, being successful in the university
entrance exam also goes through this way, but we not only win the university but also
motivate ourselves to graduate and follow the same path. In this study, it was aimed to
examine the academic motivations of Turkish teacher candidates. In this direction, descriptive
survey method, one of the quantitative research methods, was used and data were collected
from 114 students. Thus, it focuses on the importance of motivation as a process that leads to
success in work. Information was provided on the basis of studies on motivation. In the light
of the findings, motivation is a factor that plays a very important role in teaching. It is a factor
that causes us to improve ourselves in every subject. Teachers call students with high
motivation successful in their classrooms, and students with low motivation as unsuccessful.
It is a matter of classification and determination of motivation in this training, but
psychologists give a broader meaning to the concept of motivation, which is one of the
biggest variables in humans. According to them, motivation is defined as activating, directing
and maintaining a behavior. Therefore, in this study, the definitions of motivation both in the
field of education and in the field of psychology have been examined. At the same time, brief
information about the limbic system, which is directly related to this subject, is presented.
Keywords: Motivation, Limbic System, Motivation Theories
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ÖZET
Öğrenme stilleri, her bireyin yeni bir bilgiyi öğrenirken veya hatırlarken kullandığı farklı
yollar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı öğrenme stiline sahip
öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri öğrenme ortamlarını belirlemektir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu Bursa ili merkezinde bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 15 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeden
yararlanılmıştır. Bu çalışmaya öğrenme stilleri birbirinden farklı ve tek bir öğrenme stili
baskın olan öğrenciler dahil edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde
Gökdağ (2004) tarafından geliştirilen Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, görsel,
işitsel, kinestetik/dokunsal olmak üzere üç öğrenme stilinden oluşmaktadır. Araştırmacılar
tarafından veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Yedinci sınıf çokgenler konusu öğretimi için farklı öğretim ortamları tasarlanmıştır. 3 hafta
süresince her kazanımın öğretiminde kâğıt kesme katlama çalışmaları, GeoGebra etkinlikleri,
videolar ve şarkılar bilmeceler kullanılmıştır. Öğretim sonunda görsel, işitsel veya
kinestetik/dokunsal öğrenme stillerine sahip beşer öğrenci ile yüz yüze görüşmeler
yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular, görsel öğrenme
stiline sahip öğrencilerin GeoGebra etkinliklerini ve videoları tercih ettiğini; kâğıt kesme
katlama çalışmalarının kinestetik/dokunsal ve işitsel öğrenme stiline sahip öğrenciler
tarafından tercih edildiğini göstermiştir. Bununla birlikte katılımcı öğrencilerin çoğunlukla
GeoGebra etkinliklerini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. GeoGebra etkinlikleri görselleştirme
ve deneyerek öğrenme özelliklerinden dolayı; kâğıt kesme katlama çalışmaları eğlenceli ve
akılda kalıcı olduğundan tercih edilmiştir. Bulgular bütün olarak değerlendirildiğinde görsel
ve kinestetik/dokunsal öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihlerinin
benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm öğrenme stillerine hitap ettiğinden GeoGebra’nın
matematik öğretiminde kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: öğrenme stilleri, öğrenme ortamı, matematik öğretimi, GeoGebra.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNING STYLES OF MIDDLE
SCHOOL STUDENTS AND THE PREFERENCES OF MATHEMATICS LEARNING
ENVIRONMENT
ABSTRACT
Learning styles are defined as the different ways each individual learns or remembers new
information. The aim of this study is to determine the learning environments preferred by
students with different learning styles in mathematics lessons. The case study, which is one of
the qualitative research methods, was used in the research. The study was carried out in the
second semester of the 2021-2022 academic year. The study group of the research consists of
a total of 15 students studying in a public school in the city center of Bursa. In the study,
criterion sampling, one of the purposive sampling methods, was used. Students with different
learning styles and one dominant learning style were included in this study. The Learning
Styles Scale developed by Gokdag (2004) was used to determine the learning styles of the
students. This scale consists of three learning styles: visual, auditory, kinesthetic/tactile. A
semi-structured interview form was prepared by the researchers as a data collection tool.
Different teaching environments were designed for teaching the subject of polygons in the
seventh grade. During 3 weeks, paper cutting and folding exercises, GeoGebra activities,
videos and songs, riddles were used in the teaching of each outcome. At the end of the
instruction, face-to-face interviews were conducted with a total of fifteen students with visual,
auditory or kinesthetic/tactile learning styles. The obtained data were analyzed by descriptive
analysis. Findings show that students with visual learning style prefer GeoGebra activities and
videos; showed that paper cutting and folding exercises are preferred by students with
kinesthetic/tactile and auditory learning styles. In addition, it was revealed that the participant
students mostly preferred GeoGebra activities. GeoGebra activities were preferred because of
their visualization and learning by experimenting features, and paper cutting and folding
activities were preferred because they were fun and memorable. When the findings were
evaluated as a whole, it was concluded that the learning environment preferences of students
with visual and kinesthetic/tactile learning styles were similar among themselves. GeoGebra,
which appeals to all learning styles, is recommended to be used in mathematics teaching.
Keywords: learning styles, learning environment, teaching mathematics, GeoGebra.
GİRİŞ
Dunn’a göre öğrenme stilleri, her bir öğrencinin bir bilgiyi öğrenirken veya hatırlarken farklı
ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır (aktaran Boydak, 2008). Öğrenme stillerinin
belirlenmesi için çok sayıda öğrenme stili modelinin geliştirildiği görülmektedir. Her öğrenme
stili modeli farklı boyutlara odaklanmaktadır. Öğrenme stillerine göre öğrenenleri görsel,
işitsel, dokunsal olarak sınıflandıran modeller bulunmaktadır. Bu sınıflandırma, bilgiyi
öğrenirken veya hatırlarken duyularımızdan yararlandığımız gerçeğinden hareketle ortaya
atılmıştır (Gülbahar, 2005). Given (1996)’a göre öğrenme ilk olarak duyular aracılığıyla
başlatılır. Çocukların öğrendiği dört ana duyuya göre öğrenme stilleri görsel, işitsel, dokunsal
ve kinestetik olarak isimlendirilmiştir. Görsel öğrenenler gördükleri şeyleri en iyi
hatırlayanlardır; işitsel öğrenenler, duyduklarını en iyi hatırlayanlardır; dokunsal öğrenenler
kullandıkları, yazdıkları, çizdikleri şeyleri hatırlarlar; kinestetik öğrenenler ise fiziksel olarak
katıldıkları veya deneyimledikleri şeyleri hatırlarlar (aktaran Landy, 2005).
Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme
tercihleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir.
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Öğrenme ortamları tasarlanırken öğrencilerin öğrenme stillerini ve tercihlerini dikkate almak,
öğrencilerin başarısı ve öğretimin kalitesi açısından önemlidir (Oskay, Erdem, Akkoyunlu &
Yılmaz, 2010). Öğrenme stilleri dikkate alınarak hazırlanan öğrenme ortamlarının akademik
başarıyı artırmaya (Kaf-Hasırcı, 2005; Özgen & Alkan, 2014; Cevher & Yıldırım, 2020),
konunun daha iyi anlaşılmasına (Özerem & Akkoyunlu, 2015) katkı sağladığı belirlenmiştir.
Yazıcılar & Güven (2009), öğrenme stili özellikleri dikkate alınarak yapılan öğretimin
akademik başarıya ve hatırda tutma düzeyine etkisini incelemiştir. Çalışmada görsel, işitsel ve
kinestetik öğrenme stillerine uygun farklı etkinlikler ve çalışma yaprakları kullanılmıştır.
Çalışma sonunda deneysel çalışmanın başarı ve hatırda tutmaya olumlu etkisi olduğu
bulunmuştur. Matematik öğretim ortamlarının düzenlenmesinde bireysel farklılıklar dikkate
alınmalı, öğrencilerin öğrenme stillerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem
verilmelidir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Öğrenme stillerine göre hazırlanan
etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamına ve matematik öğretimine yönelik görüşlerini olumlu
yönde etkilemektedir (Doğru, 2013). Öğrenme stillerine göre yapılan etkinliklerin, matematik
başarısını artırdığı belirlenmiştir (Elçi, 2008). Çulha (2021) tarafından yapılan meta-analiz
çalışmasında, öğrenme stillerine uygun matematik öğretiminin, matematik başarısını
artırmada oldukça etkili olduğu ve öğrenme stiline uygun matematik öğretimi yapılması
durumunda her öğrencinin %78,81 daha yüksek başarı elde edeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Teknoloji desteği, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin beklentilerine yönelik öğretim
ortamı oluşturmada, öğretimi daha nitelikli hale getirmede, öğrenci başarısını artırmada ve
öğrenmenin kalıcılığını sağlamada önemli rol oynamaktadır (Gülbahar, 2005). Meta-analiz
çalışmaları sonucunda, teknoloji destekli öğretimin geometri başarısına etkisinin (Deniz,
2019); bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisinin (Demir, 2013); matematik
ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisinin (Gündüz,
2018) olumlu yönde ve yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Eşiyok (2017), ortaokul 7. sınıf
matematik dersine göre hazırlanmış olan öğrenme merkezlerinin, akademik başarıya ve
kalıcılığa etkisini incelemiştir. Çalışmada görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerle GeoGebra
programı; dokunsal öğrenme stiline sahip öğrencilerle oyun hamurları ve geometri tahtası;
öğrenme stillerine uygun çalışma kağıtları kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrenme stillerine
göre farklılaştırılmış öğretimin, öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu etkileri olduğu
bulunmuştur. Bilgisayarların bilgi işleme ve dönüştürme süreçlerine entegre edilmesi;
bilgisayarlarla keşfetme, tartışma, yorumlama, oluşturma gibi becerilere yönelik etkinlikler
tasarlanması uygun olacaktır (Özgen & Bindak, 2012).
Çağımızın gerekleri kapsamında Matematik ve Geometri Öğretim Programlarında, dinamik
geometri yazılımlarının kullanılması önerilmektedir (Tapan-Broutin, 2010). Dinamik
geometri yazılımları sayesinde şekiller istenildiği gibi hareket ettirilir ve farklı durumlar
gözlemlenebilir. Bayraktar, Broutin & Güneş (2018), dinamik geometri yazılımı kullanmanın
öğretmen adaylarının analitik geometri dersindeki akademik başarılarına etkisini incelemiştir.
Dinamik geometri yazılımı Cabri 3D’nin kullanıldığı bilgisayar destekli öğretimin geometri
başarısında etkili olduğu bulunmuştur. Güven & Kaleli Yılmaz (2012), dinamik geometri
yazılımı kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının dönüşümler konusundaki akademik
başarılarına etkisini araştırmıştır. Çalışma, deney grubunda dinamik geometri yazılımları
Cabri ve GeoGebra; kontrol grubunda birim kareli kâğıtlar kullanılarak yürütülmüştür.
Çalışma sonunda deney grubundaki öğretimin, kontrol grubundaki öğretime göre daha etkili
olduğu bulunmuştur. Matematik dersinde GeoGebra kullanımı, öğrencilerin akademik
başarılarını olumlu yönde ve yüksek düzeyde etkilemektedir (Kaya, 2017). Yüksel (2018), 7.
sınıf öğrencilerinin farklı öğrenme ortamlarında geometrik düşünme düzeylerini incelemiştir.
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Dersler birinci deney grubunda (Bilgisayar Grubu) GeoGebra kullanılarak; ikinci deney
grubunda (Manipülatif Grup) somut materyaller; kontrol grubunda geleneksel yöntemler
kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma sonucunda her üç grupta da geometrik düşünme
düzeylerinde önemli bir oranda artış olduğu, ancak en fazla artışın bilgisayar grubunda olduğu
görülmüştür. Küçükdemir & Sarıaslan (2020), teknoloji ile zenginleştirilmiş ortamda geometri
öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki başarısına etkisini araştırmıştır.
Araştırmada GeoGebra’nın kullanıldığı teknoloji ile desteklenen deney grubu, materyal
kullanılan deney grubu ve klasik yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubu olmak üzere üç grup
bulunmaktadır. Sonuç olarak teknoloji ve materyal grubunun, kontrol grubuna göre başarıda
anlamlı bir fark ortaya koyduğu görülmüştür.
Literatüre bakıldığında öğrenme stillerine göre öğretimin başarıya, tutuma, akılda kalıcılığa
etkisinin incelendiği çok sayıda deneysel çalışma olduğu görülmektedir. Ancak öğrencilerin
öğrenme ortamı tercihlerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Öğrenme
stillerine uygun öğrenme ortamlarının belirlendiği bu çalışmanın, öğretimin tasarlanması
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada farklı öğrenme stillerine sahip
öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri öğrenme ortamlarını belirlemek
amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi “Farklı öğrenme stillerine sahip
yedinci sınıf öğrencilerin tercih ettikleri matematik öğrenme ortamları nelerdir?” şeklinde
belirlenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.
1. Görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme ortamları nelerdir?
2. İşitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme ortamları nelerdir?
3. Kinestetik/Dokunsal öğrenme stiline sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme ortamları
nelerdir?
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Ortaokul öğrencilerinin sahip olduğu öğrenme stilleri ile tercih ettikleri öğrenme ortamları
arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan
durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırmacının gerçek yaşam,
güncel sınırlı bir durum hakkında gözlem, mülakat, görsel-işitsel materyal, doküman gibi
çoklu bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi toplayarak durum
betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel yaklaşımdır (Creswell, 2021).
Nitekim farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihlerinin incelendiği
bu çalışma da durum çalışmasıdır.
Çalışma Grubu
Bu çalışma, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Bursa ili merkezinde MEB’e bağlı bir devlet
okulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin
toplanmasında amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme bilgi
açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine incelenmesine olanak sağlar
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). Öğrencilerin belirlenmesinde
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeden yararlanılmıştır. Ölçüt örneklemede
belirlenen bazı ölçütleri karşılayan bireyler araştırmaya dahil edilmektedir (Büyüköztürk vd.,
2010). Bu çalışmada öğrencilerin tek bir baskın öğrenme stiline sahip olması ölçüt alınmıştır.
Araştırmada öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Gökdağ (2004) tarafından
geliştirilen “Öğrenme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. “Öğrenme Stilleri Ölçeği” toplam 800
öğrenciye uygulanmış ve testin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur.
Ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0.40’ın üstünde olduğu görülmüştür.
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Ölçek beşli likert tipinde 28 maddeden ve görsel, işitsel, kinestetik/dokunsal olmak üzere üç
farklı boyuttan oluşmaktadır. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 19, 24, 28. maddeler
kinestetik/dokunsal; 3, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26. maddeler görsel, 12, 16, 22, 25,
27. maddeler ise işitsel öğrenme stilini ölçmeye yönelik maddelerdir. Ortaokul öğrencileri için
hazırlanan bu ölçeğin araştırmada kullanılması için gerekli izinler alınmıştır. Ölçekte yer alan
9. madde yeterince anlaşılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Her bir boyuttaki
ortalama puanlar hesaplanarak öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenmiştir. Görüşme yapmak
için farklı öğrenme stillerine sahip, araştırmaya katılmaya gönüllü 15 öğrenci seçilmiştir.
Öğrenciler öğrenme stillerine göre Ö1, Ö2, Ö3 … şeklinde kodlanmıştır. Öğrencilere ait
bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1: Çalışma grubunda yer alan öğrencilere ilişkin bilgiler
Öğrenme Stilleri

Öğrenciler

Görsel

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5

İşitsel

Ö6 Ö7, Ö8, Ö9, Ö10

Kinestetik/Dokunsal

Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubunda görsel, işitsel ve kinestetik/dokunsal öğrenme
stillerine sahip beşer öğrenci yer aldığı görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”
hazırlanmıştır. Öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme ortamlarını ve tercih sebeplerini
belirlemek için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 6 sorudan oluşmaktadır.
Görüşme formu Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan bir öğretim üyesi
tarafından incelenerek araştırma problemlerini belirlemeye uygun bulunmuştur. 2 öğrenci ile
pilot uygulama yapılmış ve son soru daha açıklayıcı biçimde yazılarak formun son hali
oluşturulmuştur (EK-1).
Verilerin Toplanması
Bu araştırma kapsamında dört farklı öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Çalışmaların tasarlanması
sürecinde matematik öğretimi kitaplarından yararlanılmış, uzmanların görüşü alınmıştır.
Katılımcı öğrenciler 3 hafta boyunca kâğıt kesme katlama, GeoGebra, video ve şarkı
çalışmaları ile öğrenim görmüştür. Matematik dersi Çokgenler konusu öğretiminde her
kazanım için sırasıyla kâğıt kesme katlama ve GeoGebra etkinlikleri, videolar ve şarkılar
(bilmeceler) kullanılmıştır. Şekil 1’de matematik derslerinde kullanılan farklı çalışmalara
örnek görüntüler verilmiştir.
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Şekil 1. Matematik derslerinde kullanılan çalışmalara örnekler
Öğretim süreci sonunda görsel, işitsel ve kinestetik/dokunsal öğrenme stillerine sahip beşer
öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde görüşmeci
önceden hazırladığı konulara sadık kalarak daha çok sohbet tarzı bir yöntemle farklı
bireylerden sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi elde eder (Yıldırım & Şimşek, 2021). Gerekli
izinler alınarak görüşme sırasında ses kaydı yapılmıştır. Görüşmeler 8-12 dakika sürelerde
tamamlanmıştır.
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Veri Analizi
Betimsel analiz, bireylerin görüşlerinin yansıtmak için sık sık doğrudan alıntılara yer verilen
ve sonuçların neden-sonuç ilişkileri içerisinde yorumlandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2021). Görüşme verileri araştırmacı tarafından elektronik ortamda kaydedilmiş ve
sonrasında transkript edilmiştir. Veriler tekrar tekrar okunarak, verilerden anlamlı sonuçlar
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Geçerlik Güvenirlik
Çalışmada güvenirliği ve geçerliği sağlamak için veri toplama süreci detaylı şekilde yazılmış
ve doğrudan alıntılara yer verildikten sonra veriler yorumlanarak sonuca ulaşılmıştır (Yıldırım
& Şimşek, 2021).
BULGULAR
Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri öğrenme
ortamlarını belirlemek amacıyla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bulgular aşağıda alt
başlıklar halinde sunulmaktadır.
Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme Ortamı Tercihlerine İlişkin
Bulgular
Görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri öğrenme
ortamlarına ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tercihler

GeoGebra

Video

Şarkı
bilmece

Tablo 2. Görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihleri
Görüş Belirten
Örnek cümleler
Öğrenciler
Ö1. Çünkü etkinlik yapmak yerine buradan hızlıca
yapabiliyorsun ve akılda kalıcı oluyor. Eğlenceli de oluyor.
Bazı sorular aklına takılıyor böyle olsa nasıl olurdu değişir
miydi diye. Merak ettiğin soruları GeoGebra’da yapıp
görebiliyorsun anlayabiliyorsun.
Ö3. Kendimiz de yapabiliyoruz. Görerek daha iyi anlamış
olduk.
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5
Ö4. GeoGebra benim baya işime yaradı. Hatta ben kendi
telefonuma da yükledim. En iyi bunda anladım. Köşegen
sayısını dış açılar toplamını oradan öğrendim. Üçgenin
köşegeni olmadığını GeoGebra’dan denemiştim. Sınavlarda ya
da test çözerken aklıma bunlar geliyor. Paralelkenarın yamuğun
özel hali olduğunu fln.
Ö2. Görüntüleri daha iyi veriyor daha simetrik olarak görmüş
oluyoruz. Video zaman harcamadan konuyu hemen anlatıyor.
Ö3. Şekiller istediğim gibi. Göstererek açıklayarak anlatıyorlar.
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5
Ö5. Bütün derslerde video kullanılması iyi olur. Video görselle
anlatıyor. Siz anlatırken anlamadığım bir şeyi videoda
anlayabilirim.
Ö1. Şarkılar eğlenceli, akılda kalıcı oluyor.
Ö1, Ö5
Ö5. Şarkı söylerken aklımızda kalıyor.
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Tablo 2 incelendiğinde görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin çoğunlukla GeoGebra
etkinliklerini ve videoları tercih ettikleri görülmektedir. Görsel öğrenen öğrencilerin
tercihlerinde GeoGebra’nın ve videonun görselleştirme özelliğinin etkili olduğu söylenebilir.
Öğrenciler GeoGebra’yı deneyerek öğrenme özelliğinden dolayı tercih etmiştir. Görsel
öğrenen öğrenciler öğretimde yalnızca kâğıt kesme katlama çalışmalarını tercih etmemiştir.
Ö1, Ö2, Ö5 kâğıt kesme çalışmalarının yararlı olduğunu belirtmelerine rağmen tercihlerini
farklı çalışmalardan yana yapmışlardır. Görsel öğrenen öğrencilerin şarkıları bilmeceleri
tercih etmesinde akılda kalıcı olmaları sebep olarak gösterilebilir.
İşitsel Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme Ortamı Tercihlerine İlişkin
Bulgular
İşitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri öğrenme
ortamlarına ilişkin bulgular Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. İşitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihleri
Görüş
Tercihler
Örnek cümleler
Belirten
Öğrenciler
Ö7. Derste etkinlik gibi yapılan paralelkenar falan.
Kâğıt kesme
Asla aklımızdan çıkmıyor.
Ö7, Ö10
katlama
Ö10. Arkadaşlarımla birlikte yapmak hoşuma gidiyor.
Ö6. Çok daha iyi öğrendik. Tahtada onları çizmek
anlamak zor olacaktı, çok daha fazla zaman alacaktı.
Burada hızlı bir şekilde öğrendik. GeoGebra
kullanmasam içimde kuşku olurdu. Paralelkenarın
kareye dönüşmesini vs. net bir şekilde gösteriyordu.
GeoGebra
Ö6, Ö7, Ö10
Emin oldum.
Ö10. Hayal edemediğimiz şeyleri görebiliyoruz.
Aklımın alamayacağı şekilleri uygulamadan çıkarmak
hoşuma gidiyor. Gözümde canlanıyor, ufkum
gelişiyor.
Ö8. Ebadaki videolar çok kaliteli, dinlerken hoşuma
gidiyor. Çoğu etkinlikten daha akılda kalıcı ve
Video
Ö8, Ö9
eğlenceli geliyor.
Ö9. Video akılda kalıyor.
Ö8. Matematikte en beğendiğim bunlar. Derste
olduğumu hiç anlamıyorum çok eğleniyorum. Ben
şarkı dinlemeyi ezberlemeyi severim. Bunları da
Şarkı
Ö8, Ö9
ezberledim sınavda aklıma geldi.
bilmece
Ö9. Sınavlarda aklıma direkt tekerlemeler geliyordu.
Şarkı tekerleme akılda kalıcı oluyor. Eğlenceli bir de.

f

2

3

2

2

Tablo 3’de, işitsel öğrenen öğrencilerin matematik derslerinde GeoGebra’yı ve diğer
çalışmaları tercih ettikleri görülmektedir. Öğrenciler GeoGebra’yı kanıtlama, videoları ve
şarkıları eğlenceli ve akılda kalıcı olma özellikleri sebebiyle tercih ettiklerini belirtmiştir.
Yapılan tüm çalışmaların işitselliğe hitap ettiği söylenebilir.
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Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme Ortamı Tercihlerine
İlişkin Bulgular
Kinestetik/Dokunsal öğrenme stiline sahip öğrencilerin matematik derslerinde tercih ettikleri
öğrenme ortamlarına ilişkin bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Kinestetik/Dokunsal öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihleri
Görüş
Tercihler
Örnek cümleler
Belirten
f
Öğrenciler
Ö12. Akılda kalıcı. Kendi ellerimizle yapıyoruz. Daha
iyi öğreniyoruz.
Ö13. Kesip katlayınca insan daha iyi öğreniyor.
Kâğıt kesme
Beynine
daha
iyi
yerleşiyor.
Eğlenceliydi. Ö12, Ö13, Ö14 3
katlama
Öğrenmemizi kolaylaştırdı. Üçgenin iç açıları
toplamının 180° olduğunu anladım.
Ö14. Anlaması kolaydı, eğlenceliydi, etkiliydi.
Ö11. En sevdiğim bu oldu. Akıllı tahtadan yapıyorum.
Çok işime yaradı. Renk renkti. Buradan anlamak daha
kolay.
GeoGebra
Ö11, Ö15
2
Ö15. Bunu istediğimiz gibi hareket ettirmek en iyi
özelliklerinden biri. Deneyerek yaşayarak öğrendiğim
için çok yararlı oldu.
Ö11. En verimli yollardan biri. Görsel olduğu için
Video
Ö11, Ö15
2
hafızada kalabiliyor. Ayrıntılı anlatım var.
Ö13. Şarkılar hala aklımda. Çok yararlıydı
eğlenceliydi.
Şarkı
Ö13, Ö14
2
bilmece
Ö14. Şarkı söyleye söyleye aklımda kalıyor,
ezberliyorum.
Tablo 4’e göre, kinestetik/dokunsal öğrenme stiline sahip öğrenciler tarafından kâğıt kesme
katlama çalışmaları daha çok tercih edilmiştir. Kâğıt kesme katlama çalışmalarının tercih
edilme sebebine bakıldığında eğlenceli ve akılda kalıcı olma özellikleri öne çıkmaktadır. Ö13,
bu konuda düşüncelerini “Kesip katlayınca insan daha iyi öğreniyor. Beynine daha iyi
yerleşiyor. Eğlenceliydi. Öğrenmemizi kolaylaştırdı. Üçgenin iç açıları toplamının 180°
olduğunu anladım.” cümleleriyle dile getirmiştir. Kinestetik/dokunsal öğrenen öğrencilerden
GeoGebra, video ve şarkı çalışmalarını tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır.
Bulgular bütün olarak ele alındığında katılımcı öğrencilerin öğrenme ortamında çoğunlukla
GeoGebra’yı tercih ettikleri belirlenmiştir. GeoGebra’nın öğrenciler tarafından tercih
edilmesinde deneyerek öğrenme, görselleştirme ve kanıtlama özellikleri sebep olarak
gösterilebilir. Kâğıt kesme katlama çalışmalarını, kinestetik/dokunsal öğrenen öğrencilerin
daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Kâğıt kesme katlama çalışmaları öğrenciler tarafından
eğlenceli ve akılda kalıcı bulunduğundan tercih edilmiştir. Görsel, işitsel, kinestetik/dokunan
öğrenen öğrenciler arasında akılda kalıcı olması sebebiyle videoları ve şarkıları tercih eden
öğrenciler bulunmaktadır.
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TARTIŞMA SONUÇ
Bu çalışmada farklı öğrenme stillerine sahip ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme
ortamı tercihleri incelenmiştir. Öğrencilerin matematik öğrenme ortamına ilişkin tercihleri
incelendiğinde öğrenme stillerinin özelliklerine uygun tercihler yaptıkları görülmektedir.
Görsel öğrenen öğrencilerin çoğunlukla GeoGebra ve video; kinestetik/dokunsal öğrenen
öğrencilerin çoğunlukla kâğıt kesme katlama çalışmalarını tercih ettikleri belirlenmiştir.
Teknolojinin öğretim ortamına getirdiği görsel ve işitsel zenginlik doğru ve yerinde
kullanıldığında, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin başarısında artış gözlenmesi
olasıdır (Gülbahar, 2005). Öğrenme ortamı tercihleri genel olarak değerlendirildiğinde
öğrencilerin çoğunlukla GeoGebra’yı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuç literatürle de
benzerlik göstermiştir. Özgen & Bindak (2012), bilgisayarların sadece görsel öğrenmeye
yönelik süreçlerde kullanılması gerektiği fikrinin doğru olmadığını belirlemiştir. GeoGebra
farklı öğrenme stiline sahip öğrenciler tarafından yararlı bulunmuştur. Kaya (2017),
GeoGebra kullanımının öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarısına etkisini
araştırdığı meta-analiz çalışmasında, GeoGebra yazılımının öğrencilerin akademik başarılarını
olumlu yönde ve yüksek düzeyde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Buna karşılık literatürde
dinamik geometri yazılımlarının öğrencilerin başarısında etkili olduğu görüşünü
desteklemeyen çalışmalar da bulunmaktadır. Tutak (2018), somut nesnelerin ve dinamik
geometri yazılımı Cabri’nin kullanıldığı öğrenme ortamlarının başarı ve tutum üzerinde
etkilerini araştırmıştır. Geometri öğretiminde somut nesne kullanımının dinamik geometri
yazılımı kullanımına göre başarı açısından daha etkili olduğu bulunmuştur. Etkinlikler uygun
şekilde kullanıldıklarında somut materyal ve teknoloji grupları birbirine benzer başarı
gösterebilir (Küçükdemir & Sarıaslan, 2020). GeoGebra öğrenciler tarafından deneyerek
öğrenme, görselleştirme ve kanıtlama özellikleri sebebiyle tercih edilmiştir. Bu anlamda
öğrencilerin GeoGebra tercihinde akademik başarı yanında yazılımın farklı özelliklerinin
etkili olduğu söylenebilir.
Öğrenme stillerine uygun matematik öğretimi yapılmasının, öğrencilerin matematik
başarılarını artırmada yüksek düzeyde etkili olduğu bulunmuştur (Çulha, 2021). Ancak bazı
araştırmalar, öğrenme stillerine göre tasarlanmış öğrenme ortamının başarı üzerinde etkisi
olmadığını ortaya koymuştur. Yılmaz Soylu & Akkoyunlu (2009) tarafından metin tabanlı,
anlatım temelli ve bilgisayar aracılı (anlatı, müzik, metin, durağan resim) olmak üzere üç
öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Araştırmada tek grup için tekrarlı ölçümler yapılmış ve
öğrenme stili türünün öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarındaki başarıları üzerinde anlamlı
düzeyde etkili olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan etkinliklerin çalışma sonucunu
etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmada farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenme ortamı tercihlerini
belirlemek için öğrencilere farklı öğrenme ortamları sunulmuştur. Araştırma sonuçlarından
hareketle, matematik öğretiminde GeoGebra’nın kullanılması; kinestetik/dokunsal öğrenen
öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamlarında kesme katlama gibi etkinliklere yer verilmesi ve
matematik öğrenme ortamlarının öğrenme stillerine göre çeşitlendirilmesi önerilmektedir.
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EK-1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Merhaba, öğrencilerin matematik öğrenme ortamı tercihlerini belirlemek için bir araştırma
yapıyorum. Yapılan görüşmelerin gizli kalacağını belirtmek isterim. Görüşmede izin verirsen
ses kaydı almak istiyorum. Görüşmenin yaklaşık 10 dakika süreceğini tahmin ediyorum.
Sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Katkıların için şimdiden teşekkür ediyorum.
Hazırsan görüşmeye başlayabiliriz.
1. Kâğıt kesme katlama çalışmaları yapılan matematik dersleri hakkında ne düşünüyorsun?
1.1. Matematik dersinde kâğıt kesme katlama yapmak ilgini/dikkatini çekti mi?
Matematik dersinde kâğıt kesme katlama yapmanın hoşuna giden (beğendiğin) yönleri
nelerdi? Neden?
Matematik dersinde kâğıt kesme katlama yapmanın hoşuna gitmeyen yönleri nelerdi? Neden?
1.2. Matematik dersinde kâğıt kesme katlama yapmak konuyu öğrenmende ne düzeyde yararlı
oldu?
2. GeoGebra etkinlikleri kullanılan matematik dersleri hakkında ne düşünüyorsun?
2.1. Matematik dersinde GeoGebra kullanılması ilgini/dikkatini çekti mi?
Matematik dersinde GeoGebra kullanılmasının hoşuna giden (beğendiğin) yönleri nelerdi?
Neden?
Matematik dersinde GeoGebra kullanılmasının hoşuna gitmeyen yönleri nelerdi? Neden?
2.2. Matematik dersinde GeoGebra kullanılması konuyu öğrenmende ne düzeyde yararlı
oldu?
3. Video anlatımları kullanılan matematik dersleri hakkında ne düşünüyorsun?
3.1. Matematik dersinde videolar kullanılması ilgini/dikkatini çekti mi?
Matematik dersinde video kullanılmasının hoşuna giden (beğendiğin) yönleri nelerdi? Neden?
Matematik dersinde video kullanılmasının hoşuna gitmeyen yönleri nelerdi? Neden?
3.2. Matematik dersinde video kullanılması konuyu öğrenmende ne düzeyde yararlı oldu?
4. Şarkılar bilmeceler kullanılan matematik dersleri hakkında ne düşünüyorsun?
4.1. Matematik dersinde kullanılan şarkılar bilmeceler ilgini/dikkatini çekti mi?
Matematik dersinde şarkı bilmece kullanılmasının hoşuna giden (beğendiğin) yönleri nelerdi?
Neden?
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Matematik dersinde şarkı bilmece kullanılmasının hoşuna gitmeyen yönleri nelerdi? Neden?
4.2. Matematik dersinde şarkı bilmece kullanılması konuyu öğrenmende ne düzeyde yararlı
oldu?
5. Matematik derslerinde bu çalışmalardan (kâğıt kesme katlama/ GeoGebra/ video/ şarkı)
hangisi/hangilerinin devam etmesini isterdin? Nedenini açıklar mısın?
Alternatif: Matematik dersi için bu çalışmalar arasından (kâğıt kesme katlama/ GeoGebra/
video/ şarkı) tercih yapman gerekse tercihin hangisi/hangileri olurdu? Tercihinde etkili olan
sebepler neler?
6. Matematik dersinde bu çalışmaların yapılması ile ilgili söylemek istediğin başka bir şey var
mı?
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ÖZET
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk
çeyreğinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu süreçte tüm aile fertlerinin evde olması,
öğretmenlerin iş alanları ile yaşam alanları arasındaki sınırın belirsizleşmesine neden
olmuştur. Çalışanların sergiledikleri davranışlar, deneyimlerine bağlı olarak şekillendiği için
öğretmenlerin pandemiden kaynaklanan iş-aile çatışması deneyiminin işe bakış açılarında
önemli bir dönüm noktası olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle kaynakları koruma
teorisinden hareketle pandemi döneminde iş-aile çatışmasına ilişkin olarak öğretmenlerin
tecrübelerinin ve algılamalarının araştırılması önemli görülmektedir. İş aile çatışmasını temel
alan araştırmalar, farklı ülkelerde ortaya çıkan algısal ve duygusal farklılıkların ortaya
çıkarılmasına imkan sağlayabilir. Diğer taraftan eğitim sektöründe çalışanların pandemi
dönemine dair algılamalarının tespiti, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “doğru uygulamalar” ile
“geliştirilmesi gereken hususlar”ı belirlemesine destek olabilir. Böylesi bir tespit ise
teknolojinin gerektirdiği yeni becerilerin öğrencilere ve öğretmenlere kazandırılmasına olanak
sağlayarak, ülke içinde insan kaynaklarından daha etkin faydalanılması anlamına gelebilir. Bu
çalışmada öğretmenlerin pandemi döneminde karşılaştıkları iş-aile çatışmalarına ilişkin
araştırma soruları geliştirilmekle birlikte gerçekleştirilebilecek fenomenolojik bir araştırma
deseni sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş-Aile Çatışması, Fenomenolojik Araştırma, Pandemi
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON WORK-FAMILY CONFLICT:
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON TEACHERS
ABSTRACT
Due to the pandemic, distance learning began in Turkey in the first quarter of 2020, as in
many other countries across the world. In this process, the line between teachers' work areas
and living spaces blurred since all family members were at home altogether. Since the
behaviors exhibited by the employees are shaped depending on their experiences, it is thought
that teachers’ experience of work-family conflict induced by the pandemic could be a
significant turning point regarding how they perceive their work. For this reason, based on the
conservation of resources theory, it is considered important to investigate the experiences and
perceptions of teachers regarding work-family conflict during the pandemic period. Research
based on work-family conflict can allow revealing the perceptual and emotional differences
that arise in different countries. On the other hand, determining the perceptions of those
working in the education sector about the pandemic period can support the Ministry of
National Education to determine the "best practices" and "issues that need to be improved".
Such a determination may lead human resources to be utilized more effectively within the
country by allowing students and teachers to gain the new skills required by the technology.
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In this study, research questions about the work-family conflicts faced by teachers during the
pandemic period are developed and a phenomenological research design that can be carried
out was presented.
Keywords: Work-Family Conflict, Phenomenological Inquiry, Pandemic
GİRİŞ
2020 Mart ayı itibari ile tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisinden en çok
etkilenen sektörlerden biri eğitim sektörüdür (S&P Global, 2021). Sektördeki en önemli
değişikliklerden biri uzaktan eğitime zorunlu geçiş olarak değerlendirilebilir. 2020-2021
eğitim-öğretim yılının büyük bir kısmında pandemi sebebi ile uzaktan eğitim gerçekleştirilmiş
olup, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise vaka sayılarına bağlı olarak bazı sınıflarda
uzaktan eğitim uygulanmıştır. Ancak bu uygulamanın, pandemi sürecinde zorunlu hale gelen,
acilen uygulanması gereken ve geçici nitelikte bir çözüm olduğu dikkate alınmalıdır. Nitekim
Bozkurt ve Sharma (2020) pandemi sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarını, “acil uzaktan
eğitim (emergency remote teaching)” olarak kavramsallaştırmışlardır.
Pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerinin devamlılığı acil uzaktan eğitim ile sağlanmış
olmakla birlikte, bu uygulamada yaşanan bazı sorun ve sınırlılıklar şu şekilde özetlenebilir
(Sezgin, 2021):

Uzaktan eğitime erişememe problemi (dijital uçurum) ve ekonomik sıkıntılar
(pandemi sebebi ile yaşanan iş kayıpları ve uzaktan eğitim almak için gereken teknolojinin
pahalılığı),

Uzaktan eğitim yönetimindeki aksaklıklar (politika eksiklikleri, belirsizlikler, bütçe
problemleri, uzaktan eğitime gösterilen direnç),

Uzaktan eğitimin sürdürülmesinde yaşanan problemler (tekno-pedagojik
deneyimsizlik, uzaktan eğitim pratiğindeki tecrübesizlik, içerik tasarım kalitesi, veri
güvenliği, öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim eksikliği, teknik destek eksikliği),

Bağımsız öğrenme becerileri ve çalışma ortamı konularında yaşanan sorunlar (zaman
yönetimi problemleri, disiplin-dikkat eksikliği, ortak alanlarda çalışma durumu),

Pandemi psikolojisi, sağlık ve ailevi kısıtlılıklar (pandemi sebebi ile yaşanan kaygı ve
stres artışı, hasta bakma durumu, teknoloji korkusu).
Acil uzaktan eğitim uygulamalarındaki sorunların ve sınırlılıkların; eğitim sektöründeki temel
aktör olan öğretmenler üzerinde direkt olarak etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca
öğretmenler, acil uzaktan eğitim uygulamasının ardından yüz yüze eğitim sürecine geçilmesi
ile pek çok ilave sorumluluk üstlenmişlerdir. Yüz yüze eğitimde covid-19’dan korunmaya
yönelik;

veli ve öğrencilere bilgilendirme ve hatırlatmalarının yapılması,

maske kullanımının sağlanması,

gerekli hijyen şartlarının sağlanması,

öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması,

temasın ve eşya alış-verişinin önlenmesi
gibi birçok konu öğretmenlerin görevleri içerisine girmiştir. Başka bir deyişle, öğretmenlerin
rutin olarak ilerleyen eğitim-öğretim süreci, pandemi sürecinde karşılaşılan durumlar ve
sorunlar çerçevesinde oldukça dinamik bir yapıya evrilmiştir. Bu süreçte yapılan işin şeklinin
değişmesi ve bunun da öğrenme sürecini gerektirmesi gibi nedenlerle, işin pandemi öncesine
kıyasla daha fazla zamanlarını ve enerjilerini alması, öğretmenlerin kendi aile üyelerine daha
az zaman ve enerji ayırmalarına neden olabilmektedir. Covid-19 nedeni ile gerçekleşen bu
durumun da öğretmenlerin iş-aile çatışmalarını etkilediği düşünülmektedir.
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İş-aile çatışması kavramı literatürde geniş şekilde tartışılmış olmakla birlikte iş-aile
çatışmasını covid-19 özelinde ele alan çalışmalar olduğu da görülmüştür. Karakose, Yirci ve
Papadakis (2021) Kütahya’da 356 okul yöneticisi ile gerçekleştirdikleri çalışmada, covid-19
fobisinin iş-aile çatışmasını artırdığını bulgulamışlardır. Andrade ve Petiz Lousã (2021) 212
uzaktan çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmada, covid-19’un iş-aile çatışmasını etkilediğini
belirtmişlerdir. Ayrıca, covid-19 sürecinde yönetici desteğinin iş-aile çatışmasında herhangi
bir etkisinin olmadığını fakat yönetici desteğinin mesai sonrası iş amaçlı teknoloji kullanımı
ve iş-aile çatışması arasında düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir.
Novitasari, Sasono ve Asbari (2020), Endonezya’da paketleme endüstrisindeki 143 çalışan ile
gerçekleştirdikleri araştırmada covid-19 sürecinde iş-aile çatışmasının çalışan performansını
negatif yönde ve yüksek düzeyde etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca iş-aile çatışmasının,
çalışanları daha çok değişime hazır (readiness to change) hale getirdiği bulgulanmıştır. Bunun
sebebi ise çalışanların pandemi sürecinde artan sorunlarla mücadele etmek için hayatta kalma
ve adaptasyon yeteneklerinin artması ile açıklanmıştır.
Otluoğlu, Yılmaz, and Dalkıç (2021) ise 20 akademisyen anne ile gerçekleştirdikleri
çalışmalarında, katılımcıların covid-19 dönemine ilişkin söylemlerinde iki temel konuya
vurgu yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bunlardan ilki iş-aile çatışması iken, ikincisi akademik
verimsizliktir. Çalışma sonucunda, katılımcıların iş-aile çatışmasını da içeren iş-yaşam
dengelerinde olumsuz deneyimler edindikleri belirtilmiştir. Elmas Atay ve Gerçek (2021) de
20 akademisyen anne ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında, katılımcıların iş ve yaşam
alanlarının pandemi öncesi dönemde fiziksel bakımdan birleşmiş olmasının alanlar arasındaki
sınırların bulanıklaşması, alan taşması, rol çatışması ve farklı taleplere karşılık vermekte
zorluklara neden olduğunu bulgulamışlardır. Taşkın’ın (2021) toplamda 336 adet öğretmen ve
banka çalışanı ile gerçekleştirdiği çalışmada, covid-19 sürecinde 3 ay ya da daha fazla süre ile
uzaktan çalışan öğretmenlerde algılanan iş verimliliğinin en önemli öncülünün algılanan stres
olduğu tespit edilmiştir. Algılanan stresin ise iş-aile çatışması ile rol çatışmasına bağlı olduğu
tespit edilmiştir. Adisa, Aiyenitaju ve Adekoya (2021) da Birleşik Krallık’ta çalışan 21 kadın
katılımcıyla gerçekleştirdikleri araştırmalarında covid-19 sürecinde iş-aile dengesine
odaklanmışlardır. Çalışmanın sonucunda, rol teorisi çerçevesinde kişinin kaynaklarının bir
role aşırı düzeyde tahsis edilmesinin, roller arası çatışmaya yol açabileceği ve iş-aile çatışması
ile sonuçlanabileceğini belirtilmiştir.
Pandemi sürecinde öğretmenlerin işlerinin daha dinamik bir yapıya evrilmesi, işlerine daha
fazla enerji ve zaman ayırmalarını gerektirmiştir. Bu durumun iş-aile çatışmasına sebep
olabileceği düşünülmektedir. Nitekim, kaynakları koruma teorisine (conservation of resources
theory) göre; kişiler değer verdikleri kaynaklarını elde etme, koruma ve geliştirme amacıyla
çaba sarf etmektedirler (Hobfoll, 2001: 341). Hobfoll’a (1989:517) göre bu kaynaklar; maddi
kaynaklar, koşullar, kişisel özellikler ve enerjidir. Kişiler, bir alan için gereken kaynakları
başka bir alan için kullandığında, bir tarafta kaynak kaybının meydana geldiği
varsayılmaktadır (Grandey ve Cropanzano 1999: 352). Kaynakların tehdit edilmesi,
korunamaması veya beklenen seviyede sağlanamaması durumları ise kişilerde stres veya
baskı yaratarak çatışmaya sebep olabilir (Tayfur ve Arslan, 2012; Baykal, 2014). Nitekim
aile, hem kaynak yaratılması hem de kaynaklara yönelik risk oluşturması nedeniyle dikkat
çekici bir bağlantı noktasıdır (Halbesleben, Neveu, Paustian-Underdahl, & Westman, 2014).
Bu çerçevede, kaynakları koruma teorisi bağlamında covid-19’un öğretmenlerde iş-aile
çatışmasını etkilemesi beklenmektedir.
Türkçe literatürde covid-19’un öğretmenlerin yaşadığı iş-aile çatışmaları üzerindeki etkilerine
değinen sınırlı sayıda araştırma (Elmas Atay ve Gerçek, 2021; Otluoğlu vd., 2021; Taşkın,
2021) bulunmaktadır.
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Öğretmenlerin pandemi döneminde karşılaştıkları iş-aile çatışmalarına ilişkin araştırma
sorularının geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek fenomenolojik bir araştırma deseni
sunulması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma ile literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
İŞ-AİLE ÇATIŞMASI
1990’lı yıllardan itibaren örgütsel davranış alanında çalışılan konuların başında iş-aile
çatışması gelmektedir (Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996). Nitekim iş-aile çatışması
günümüz modern toplumlarında sıklıkla görülen olgular arasında değerlendirilmekte
dolayısıyla yönetim, iktisat, sosyoloji ve psikoloji alanındaki çalışmalarda ele alınmaktadır
(Molina, 2021).
Kahn vd. (1964) iş-aile çatışmasını, rol çatışmasının bir türü olarak ele almışlardır. Bu görüşe
göre, kişinin işte ve ailede bürünmesi beklenen roller bazı durumlarda karşılıklı olarak
uyumsuz hale geldiğinde rol çatışması yaşanır. Çatışmanın pek çok nedeni bulunması
nedeniyle iş aile çatışması kavramı da çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Greenhaus ve Beutell’e (1985) göre ise iş- aile çatışması üç durumda gerçekleşir. Bunlar;

bir rolün gereksinimlerine ayrılan zaman, diğerinin gereksinimlerini karşılamayı
zorlaştırdığında;

bir role katılmaktan kaynaklanan gerginlik, diğerinin gereksinimlerini karşılamayı
zorlaştırdığında ve

bir rolün gerektirdiği belirli davranışlar, diğerinin gereksinimlerini karşılamayı
zorlaştırdığında.
Bu bağlamda iş-aile çatışması zaman temelli, gerginlik temelli ve davranış temelli olmak
üzere üç şekilde ortaya çıkmaktadır.
1. Zaman temelli iş-aile çatışması
Bir kişi aynı anda birden fazla role bürünebilir. Ancak, zaman kısıtından dolayı hangi role
daha fazla zaman ayrılması gerektiği noktasında belirsizlik yaşanabilir. Dolayısıyla, bir rol
için ayrılan zaman içerisinde diğer roller gerçekleştirilemediğinde bu durum çatışmaya yol
açar (Rotondo, Carlson, & Kincaid, 2003). Örneğin uzun mesai saatlerinde aile ile daha az
zaman geçirilmesi gibi.
2. Gerginlik temelli iş-aile çatışması
Gerginlik temelli iş-aile çatışması, kişinin bir rolü üstlendiğinde yaşadığı gerginlik, diğer rolü
gerçekleştirmesini etkilediğinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle işte yaşanan olumsuz durumlar
neticesinde kişi anksiyete, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik gibi birçok gerginlik belirtisi
duyabilir. Bu durum da ailedeki rolünün gereksinimlerini karşılamasını zorlaştırabilir. Bunun
yanında uzun olan ancak esnek olmayan çalışma saatleri, kapsamlı seyahatler ve fazla
mesainin de gerginlik temelli iş aile çatışmasına yol açtığı bulgulanmıştır (Greenhaus ve
Beutell, 1985:81). Bu bağlamda her ne kadar kavramsal olarak farklı olsalar da zaman temelli
iş-aile çatışması, gerginlik temelli iş aile çatışması ile ortak paydalarının olduğundan
bahsedilebilir.
3. Davranış temelli iş-aile çatışması
Davranış temelli iş-aile çatışması, bir kişiden beklenen davranışların iş ve aile ortamında
uyumsuz olması durumunda görülmektedir. Örneğin, işyerinde kendine güveni yüksek,
duygusallıktan uzak, katı bir yönetici olması beklenen kişinin evde ise sıcak, sevecen, naif ve
uyumlu bir yapıda olması beklenebilir. Kişiden beklenen roller arasındaki zıtlıklar nedeniyle
rollerden biri diğerinin gerçekleştirmesini zorlaştırabilir (Edwards ve Rothbard, 2000).

317

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

İŞ-AİLE ÇATIŞMASINDA FENEMONOLOJİK ARAŞTIRMA
Fenomenoloji, felsefi bir yaklaşımı ve dizi araştırma yaklaşımını kapsayan bir şemsiye
terimdir. Fenomenolojik hareket, felsefe yapmanın radikal olarak yeni bir yolu olarak Husserl
(1859-1838) tarafından başlatılmıştır. Sonrasında Heidegger (1889-1976) gibi daha sonraki
teorisyenler, fenomenolojik projeyi yeniden biçimlendirdiler, varoluşsal ve hermenötik
(yorumlayıcı) boyutları detaylandırmaya yönelik bilinç ve fenomenlerin özlerine odaklanan
felsefi bir disiplinden uzaklaştılar (Kafle, 2011).
Fenomenoloji, katılımcıların araştırmanın ana odağı hakkındaki öznel algılarını, yaşanmış
deneyimlerine atfedilen anlama ışık tutarak ve belirli bir fenomenin ampirik varyasyonlarının
altında yatan ortak anlamları keşfetme amacını temele alacak şekilde dikkate almak için
tasarlanmıştır. Fenomenolojide, araştırmacı, psikolojik kökenini ve bilim adamının
sağlayabileceği nedensel açıklamaları hesaba katmadan, birinin deneyiminin olduğu gibi
doğrudan bir tanımını sağlamaya çalışır. Böylece, fenomenolojik yaklaşımlar, insan
deneyimini anlamaya odaklandığı örgütsel davranış gibi alanlara uygulanabilir (Andriotis,
2009) .
Fenomolojide farklı bakış açıları bulunmakla birlikte dört temel niteliği bulunmaktadır.
Bunlar: tanımlama, indirgeme, özler ve kasıtlılıktır. Fenomenolojinin amacı fenomenlerin
tanımıdır. İndirgeme bir süreçtir fenomenleri kelimelere dökmeyi veya parantezlemeyi içerir,
böylece "şeylerin kendilerine" geri dönülebilir. Aynı şekilde bir öz, bir bireyin deneyiminin
onu olduğu gibi yapan temel anlamıdır. Son olarak, kasıtlılık bilince atıfta bulunur çünkü
bireyler her zaman bir şeyin bilincindedir. Bu, kasıtlılığın, nesnenin veya fikrin toplam anlamı
olduğu anlamına gelir ve her zaman tek bir perspektifin algılanmasında verilenden daha
fazladır.(Kafle, 2011).
Fenomenolojik bir araştırma, bireylerin bir fenomenin yaşanmış deneyimlerinin anlamını
tanımlar, yani deneyimlerinin ortaklığını tanımlar. Alanyazında aile çatışmasının fenomolojik
yöntemle inceleyen çalışmalar mevcuttur (Maulida ve Kahija, 2015; Meisenbach, 2010;
Rehman ve Azam Roomi, 2012; Thompson ve Bunderson, 2001). İş aile çatışması konusunda
fenomolojik yöntemin kullanılması değişkenler arasındaki ilişkilerden ziyade ne nasıl ve niçin
sorularına cevap aranmasına olanak tanır. Böylece farklı katılımcıların iş aile çatışmasına
atadıkları ve deneyimlerinden elde ettikleri ortak ve farklı anlamların çözümlenmesi mümkün
olur.
İŞ-AİLE ÇATIŞMASINA İLİŞKİN GELİŞTİRİLEN ARAŞTIRMA SORULARI
İş-aile çatışmasına yönelik araştırma sorularının geliştirilmesi aşamasında ilgili alanyazın
taranmıştır. İş-aile çatışmasının genellikle kadınlara atfedilmesi nedeniyle cinsiyetçi bakış
açısından uzaklaşabilmek amacıyla Reddick, Rochlen, Grasso, Reilly, and Spikes (2012)
makalesi dikkate alınmıştır. İş - aile çatışmasında kültür bağlamının önemli olması
bağlamında ise Elmas-Atay ve Gerçek (2021) ile Otluoğlu vd.’nin (2021) çalışmaları da göz
önünde bulundurulmuştur. Nitel araştırmaya yönelik geliştirilen sorular genel olarak 6 tema
üzerine kurgulanmıştır. Kişisel, iş ve aile ilgili bilgiler (1), pandemi nedeniyle iş yaşam
dengesine dair algılamalar (2), zaman temelli iş-aile çatışması (3), evden çalışma (4, 8),
gerginlik temelli iş-aile çatışması (5) , davranış temelli iş-aile çatışması (6, 7). Geliştirilen
sorular şunlardır:
1. Kendinizi tanıtır mısınız?
a) Cinsiyet:
b) Yaş:
c) Evli-Bekar:
d) Statü: Öğretmen, müdür
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e) Varsa çocuk sayısı ve çocukların yaşları,
f) Konutta kaç kişi yaşıyor?
2. Pandemi nedeniyle iş-yaşam dengesini kurmakta zorlandığınız oldu mu? Zorlandığınız
konular nelerdir?
3. Pandemi nedeniyle zamanı düzenlemekte zorluk çektiniz mi?
4. İş ve aile mekanının birbirine karıştı mı? Yoksa ayrı bir çalışma odası oluşturdunuz mu?
5. Pandemi nedeniyle zihinsel olarak ev ve iş sorumluluklarını ayıramama sorunuyla
karşılaştınız mı? Nasıl? Açıklayınız.
6. Pandemi iş ve aile hayatınızı nasıl etkiledi? Sizin için zorluklarını ve kolaylıklarını açıklar
mısınız?
7. Pandemi mesleğinize yönelik duygu ve düşüncelerinizi nasıl etkiledi?
8. Evden çalışma sürecinde kariyerinizle ilgili çalışmalarınız nasıl etkilendi?
GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARA ÖNERİLER
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki eğitim kurumları da pandemiden derinden
etkilenmiştir. Türkiye’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında acil uzaktan eğitim sürecine örgün
eğitim kurumlarında 1 milyon 112 bin 305 öğretmen, yine örgün öğretimdeki 18 milyon 85
bin 943 öğrenci katılmıştır. Dolayısıyla eğitim kurumlarında bulunan kişi sayısı itibariyle
bakıldığında bu sayının bazı ülkelerin toplam nüfusundan fazla olduğu görülmektedir.
Pandemi döneminde zorunlu eğitim kademesinde bulunan öğretmenler pek çok sorunla
karşılaşmış ve yeni beceriler edinmek durumunda kalmışlardır. Özellikle tam kapanma
döneminde uzaktan eğitim devam ederken, öğretmenler evde mesleki görevlerini yapmak ve
çocuk bakımı gibi ailevi yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalmışlardır.
İnsan davranışlarının belirleyicileri arasında geçmiş deneyimler ve bu deneyimlere atanan
anlamlar olduğu göz önüne alındığında, öğretmenler arasında iş-aile çatışmasının incelenmesi
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik aşağıdaki
araştırma konuları öneri olarak sunulmaktadır:

İş aile çatışmasını hangi öğretim düzeyinde görevli öğretmenlerin daha çok yaşadığı

Pandemi döneminde cinsiyete göre öğretmenlerin iş aile çatışma yaşama düzeylerinde
farklılık olup olmadığı

Pandemi döneminde yönetici pozisyonunda bulunmaya göre öğretmenlerin iş aile
çatışma yaşama düzeylerinde farklılık olup olmadığı

Kırsalda ve şehir merkezlerinde bulunan öğretmenlerin pandemi döneminde iş aile
çatışma düzeylerinde farklılık olup olmadığı

Pandemi döneminde öğretmenlerin iş aile çatışmasına atfettikleri anlamlar

İş aile çatışması yaşayan öğretmenlerin bu sorunun üstesinden nasıl geldikleri

İş aile çatışması yaşamayan öğretmenlerin neden yaşamadıkları ve bu sorunun
üstesinden nasıl geldikleri

Pandemi nedeniyle aile yapısında değişiklik meydana gelme durumu ile bunun iş aile
çatışmasına yol açması arasındaki ilişki

Öğretmenlerin sahip olduğu maddi kaynakların iş aile çatışmasını nasıl etkilediği
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite ön lisans öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan
aldıkları teorik eğitim ile mesleki uygulama arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu çalışma, Toros Üniversitesi ve Mersin
Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemi
ilk ve acil yardım, tıbbi laboratuvar, ameliyathane hizmetleri, tıbbi görüntüleme, diyaliz,
optisyenlik, yaşlı bakım, çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri, anestezi, ağız ve diş sağlığı
öğrencilerinden 44 ön lisans öğrencisi oluşturdu. Veriler SPSS programında ortalama ve
yüzdelik ile analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 23,38±5,94 ve %77.3’ü kadındır.
Öğrencilerin %45.5’i mesleki uygulama dersini sadece çevrimiçi, %11.4’ü mesleki uygulama
dersini sadece yüz yüze, %43.2’si mesleki uygulama dersini hem çevrimiçi hem yüz yüze
olarak yaptığını ifade etti. Öğrencilerin %61.4’ü teorik eğitimi mesleki uygulamada birebir
uyguladığını belirtti. Öğrencilerin %59.1’i de teorik eğitim ile mesleki uygulamanın birbiri ile
uyumlu olduğunu bildirdi. Öğrencilerin %61.3’ü pandemi döneminde mesleki uygulama
süresinin yetersiz olduğunu, %68.2’si ise mesleki bilgi ve becerisini olumsuz etkilediğini
belirtti. Uygulama yerinde öğrencilerin %68.2’si sağlık çalışanlarının kendilerine güven
duyduğunu, %56.8’u hastaların kendilerine güven duyduğunu düşündüklerini bildirdi
Sonuç ve Öneriler: Araştırmada üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde teorik eğitim
ve mesleki uygulamanın etkileşimi konusunda olumsuz düşüncelere sahip olduğu sonucuna
ulaşıldı. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi ile mesleki uygulamanın birebir uyumlu olduğu
görüldü. Pandemi döneminde mesleki uygulama katılan öğrenciler mesleki uygulama
süresinin yetersiz olduğunu belirtti ve bu yetersizlik öğrencilerin mesleki ve becerilerini
olumsuz yönde etkilediği görüldü. Pandemi döneminde uzaktan alınan eğitimlerin ve mesleki
uygulamaların yüz yüze yapılması, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek
uygulamaların süresinin genişletilmesi ve yürütülmesi önerildi.
Anahtar Kelimeler; pandemi, teorik eğitim, mesleki uygulama
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THE INTERACTION OF UNIVERSITY STUDENTS BETWEEN THEORETICAL
EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE PANDEMIC
PERIOD
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to reveal the interaction between the theoretical education
received by university associate degree students during the pandemic period and professional
practice.
Method: This descriptive and cross-sectional study was carried out in Toros University and
Mersin University in the 2020-2021 academic year. The sample of the study consisted of 44
associate degree students from first and emergency aid, medical laboratory, operating room
services, medical imaging, dialysis, optician, elderly care, child care and youth services,
anesthesia, oral and dental health students. Data were analyzed in SPSS program with mean
and percentage.
Results: The mean age of the students participating in the study was 23.38±5.94 and 77.3%
were female. 45.5% of the students stated that they only took the professional practice course
online, 11.4% said that they took the professional practice course only face-to-face, 43.2%
said that they took the professional practice course both online and face-to-face. 61.4% of the
students stated that they applied the theoretical education one-to-one in professional
practice.59.1% of the students reported that theoretical education and professional practice
were compatible with each other. 61.3% of the students stated that the professional practice
period was insufficient during the pandemic period, and 68.2% of them stated that it
negatively affected their professional knowledge and skills. During the application, 68.2% of
the students stated that the health workers felt confident in them, and 56.8% of the students
stated that they thought that the patients had confidence in them.
Conclusions and Suggestions: In the study, it was concluded that university students had
negative thoughts about the interaction of theoretical education and professional practice
during the pandemic period. It was seen that the theoretical education of the students and the
professional practice were exactly compatible. Students who participated in professional
practice during the pandemic period stated that the professional practice period was
insufficient, and it was seen that this inadequacy negatively affected the students' professional
and skills. During the pandemic period, it was recommended to conduct face-to-face training
and professional practices, and to extend and carry out practices that will improve students'
professional knowledge and skills.
Keywords; pandemic, theoretical education, professional practice
GİRİŞ
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıktı
(1). COVİD-19 hastalığının bulaşını önlemek amacıyla Çin’de alınan önlemlere rağmen
birkaç hafta içerisinde COVİD-19 vakaları diğer ülkelerde görüldü ve küresel bir tehdit haline
geldi (2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVİD-19 hastalığını 11 Mart 2020 tarihinde pandemi
olarak ilan etti (3). Pandemi dünya ve ülkemizde bazı alanlarda kısıtlamalara neden oldu.
Birçok ülke hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hem iç hem dış seyahat kısıtlamaları,
sosyal mesafe kuralı, izolasyon ve karantina uygulamaları, evden çalışma gibi önlemler
getirdi (4) ve topluma açık spor salonları, sinema salonları ve eğitim kurumları dahil yerler
kapatıldı (5). COVİD-19 virüsünün bireyler arasında yayılmasını azaltmak amacıyla okullar,
kolejler ve üniversiteler geniş çapta kapatıldı (6). Üniversiteler, yüz yüze yapılan çeşitli ders
ve programları çevrimiçi yapmak için hızla hareket etti (7).
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Dünya çapında birçok öğretmen ve öğrenci çevrimiçi eğitime geçişten sevinç duydu ve birçok
okul çevrimiçi öğretime hazırlandı. Fakat çevrimiçi öğretim üniversite veya okullar için yeni
bir öğretim şekli değildir (8). Çevrimiçi eğitim yeni olmamasına rağmen pandemi öncesinde
aktif kullanan bir öğretim şekli değildi. Bu nedenle pandemi döneminde çevrimiçi eğitime
hızlı geçiş beraberinde bazı sorunları getirdi. Alt yapısı yetersiz olan kurumlarda veya evlerde
çevrimiçi kullanacak eğitimci ve öğrencilerin mağduriyeti, teorik veya mesleki eğitimin
kalitesi, mesleki uygulamaların çevrimiçi nasıl öğretileceği gibi sorunlar veya durumlar
tartışıldı. Bilindiği üzere teorik eğitim, mesleki uygulama ve araştırma sağlık
profesyonellerinin majör bileşenidir (9). Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerde teorik bilgi ve
mesleki uygulama eğitimin birbirini tamamlayan bileşenlerindir (10).
Uygulamalı birimlerde teorik ile uygulama arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve teorik eğitimin
uygulamaya geçirilmesi temel yaklaşımdır (11). Pandemi döneminde yüz yüze yapılan teorik
ve mesleki eğitimin çevrimiçi yapılması öğrencileri etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle
bu çalışma, üniversite ön lisans öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan aldıkları teorik
eğitim ile mesleki uygulama arasındaki etkileşimi ortaya koymayı amaçladı.
YÖNTEM
Kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma 01 Ekim 2021-31 Aralık 2021 tarihleri
arasında Toros Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerde gerçekleştirildi. Bu
çalışma için Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulundan onay alındı.
Örneklem seçimine gidilmeden, evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Araştırmanın
örneklemi ilk ve acil yardım, tıbbi laboratuvar, ameliyathane hizmetleri, tıbbi görüntüleme,
diyaliz, optisyenlik, yaşlı bakım, çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri, anestezi, ağız ve diş
sağlığı öğrencilerinden 44 ön lisans öğrencisi oluşturdu.
Çalışma anketi, önlisans öğrencilerin demografik özelliklerini, teorik eğitim ve mesleki
uygulamaları değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Çalışma anketinde demografik özellik ile
ilgili 5, teorik eğitim ile ilgili 6 ve mesleki uygulama ile ilgili 10 soru olmak üzere toplam 21
soru vardı. Tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde ile gösterildi. Veriler SPSS programında
ortalama ve yüzdelik ile analiz edildi. P değerinin 0.05’den küçük olması istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 23,38±5,94’tür. Elde edilen bulgulara göre ön
lisans öğrencilerinin, tanımlayıcı özellikleri ve teorik eğitim ile mesleki uygulamanın
etkileşimini belirlemeye yönelik görüşleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Ön lisans öğrencilerinin, tanımlayıcı özellikleri ve teorik eğitim ile mesleki
uygulamanın etkileşimini belirlemeye yönelik görüşlerine göre dağılımı
n
%
Tanıtıcı özellikler
(sayı) (yüzde)
Kadın
34
77.3
Cinsiyet
Erkek
10
22.7
Mersin Üniversitesi
17
38.6
Öğrenin gördüğü üniversite
Toros Üniversitesi
27
61.4
1. sınıf
Sınıf
2. sınıf
44
100
Yataklı kurum
16
36.4
Yataksız kurum
Uygulama yeri
25
56.8
(ASM)
Diğer (Huzurevi)
3
6.8
Sadece yüz yüze
5
11.4
Sadece çevrimiçi
20
45.5
Son bir yılda mesleki uygulama şekli
Karma (yüz yüze
19
43.2
+çevrimiçi)
Evet
24
54.5
Verilen teorik eğitimin, hastalarla etkili
iletişim kurabilmede yeterlilik durumu
Hayır
20
45.5
Evet
26
59.1
Verilen teorik eğitim konuları ile
uygulamaların uyumluluk durumu
Hayır
18
40.9
Evet
27
61.4
Verilen teorik eğitimi mesleki uygulamada
bire bir uygulama durumu
Hayır
17
38.6
Yeterli
12
27.2
Pandemi döneminde mesleki uygulama
Yetersiz
27
61.3
süresinin yeterlilik durumu
Diğer
5
11.3
Olumsuz etki etmedi
9
20.4
Pandemi döneminin mesleki bilgi ve
Olumsuz etkiledi
30
68.2
becerisine etki durumu
Diğer
5
11.4
Evet
25
56.8
Uygulama yerinde hastaların öğrencilere
güven duyma durumu
Hayır
19
43.2
Evet
30
68.2
Uygulama yerinde sağlık profesyonellerinin
öğrencilere güven duyma durumu
Hayır
14
31.8
Toplam
44
100
Araştırmaya katılan öğrencilerin %77.3’ü kadındır. Mersin Üniversitesi’nden araştırma
katılan öğrenci sayısı 17, Toros Üniversitesi’nden katılan öğrenci sayısı 27’dir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin tamamı ikinci sınıftır. Öğrencilerin %36.4’ü yataklı kurumda, %56.8’i
yataksız kurumda (ASM) mesleki uygulama yaptı. Öğrencilerin %45.5’i mesleki uygulama
dersini sadece çevrimiçi, %11.4’ü mesleki uygulama dersini sadece yüz yüze, %43.2’si
mesleki uygulama dersini hem çevrimiçi hem yüz yüze olarak yaptığını ifade etti.
Öğrencilerin %54.5’i aldıkları teorik eğitimin, hastalarla etkili iletişim kurabilmede
yeterli olduğunu bildirdi. Öğrencilerin %61.4’ü teorik eğitimi mesleki uygulamada birebir
uyguladığını belirtti. Öğrencilerin %59.1’i de teorik eğitim ile mesleki uygulamanın birbiri ile
uyumlu olduğunu bildirdi.
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Öğrencilerin %61.3’ü pandemi döneminde mesleki uygulama süresinin yetersiz olduğunu,
%68.2’si ise mesleki bilgi ve becerisini olumsuz etkilediğini belirtti. Uygulama yerinde
öğrencilerin %68.2’si sağlık çalışanlarının kendilerine güven duyduğunu, %56.8’u hastaların
kendilerine güven duyduğunu düşündüklerini bildirdi
TARTIŞMA
Sağlık hizmeti sunumunda yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için
teorik eğitim ve mesleki uygulama önemlidir. Sağlık profesyonelleri için araştırma, teorik
eğitim ve mesleki uygulama vazgeçilemez, birbirinden ayrı tutulamayan bileşenlerdir (9). Bu
bileşenler göz önüne alındığında sağlık profesyonellerinin mesleki gelişiminde teorik eğitim
ile mesleki uygulamanın birbiri ile uyumlu olması ve birbirini tamamlaması beklenir.
Araştırmamızdan elde edilen bulgulara yönelik ön lisans öğrencilerin yarıdan fazlası teorik
eğitim ile mesleki uygulamanın birbiri ile uyumlu olduğunu ve birebir uyguladıklarını ifade
etti. Aynı zamanda alınan teorik eğitimin, hastalarla etkili iletişim kurabilmede
öğrencilerin yarından fazlası yeterli olduğunu düşünmektedir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara yönelik öğrenciler aldıkları teorik eğitimi yeterli gördüğünü düşünmektedir.
Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerde teorik bilgi ve mesleki uygulama eğitimin birbirini
tamamlayan bileşenlerindir (10). Bu nedenle öğrencilerimizin mesleki gelişiminde aldıkları
uygulamalı eğitimin yeterli sürede, uygun yerlerde, uygun koşullarda ve en az sorunla
yapılması beklenir. Araştırmadan elde edilen bulgulara yönelik öğrencilerin yarıdan
fazlası pandemi döneminde mesleki uygulama süresinin yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Uygulamalı birimlerde mesleki uygulama süresinin yetersiz olması öğrencilerin mesleki
gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir ve öğrencilerin mesleği öğrenmeleri için uygun
ortam hazırlamasını engelleyebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara yönelik
öğrencilerin yarıdan fazlası mesleki bilgi ve becerisini olumsuz etkilediğini belirtti.
Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin olumsuz yönde etkilediğini düşünmesi öğrencilerin
mesleki gelişiminde kaygısını artırabilir. Yapılan bir çalışmada hemşire öğrencilerinin
yetersiz süre klinik uygulama yapmaları en önemli stres nedeni olduğunu göstermiştir (12,13).
Bu nedenle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için uygulama süresinin
yetersiz olması öğrencilerde strese neden olabildiği ve mesleki uygulamaları öğrenmelerini
olumsuz etkileyebileceği düşünülmelidir.
Araştırmamızın bulgularına yönelik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin tamamı 2 sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı süre
dikkate alındığında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında birinci sınıfa başlayan öğrenciler
çevrimiçi teorik eğitim almakta iken mesleki uygulamaya yapmadıkları için birinci sınıf
öğrencilerin verileri oluşturulmadı. Yine araştırmanın yapıldığı süre zarfında öğrencilerin
uygulama yerleri arasında yataklı kurumların oranının düşük olması pandemi döneminde
alınan kısıtlamaların etkisi ile ilişkilidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde teorik eğitim ve mesleki
uygulamanın etkileşimi konusunda olumsuz düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşıldı.
Öğrenciler pandemi döneminde aldıkları teorik eğitimi ile mesleki uygulamanın birebir
uyumlu olduğunu belirtmesine rağmen mesleki bilgi ve becerisini olumsuz yönde etkilediğini
bildirdi. Pandemi döneminde mesleki uygulama katılan öğrenciler mesleki uygulama
süresinin yetersiz olduğunu belirtti ve bu yetersizlik öğrencilerin mesleki ve becerilerini
olumsuz yönde etkilediği görüldü.
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Pandemi döneminde uzaktan alınan eğitimlerin ve mesleki uygulamaların yüz yüze yapılması,
öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek uygulamaların süresinin genişletilmesi
ve yürütülmesi önerildi.
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METHODOLOGY OF TEACHING OF THE FIRST CONTENT LINE OF
INFORMATICS (BASED ON 5TH GRADE MATERIALS)
Aynur Qasımova Mobil qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti “Kompüter elmləri” kafedrası, Azərbaycan, Bakı
ORCID: 0000-0001-8669-5701
Summary
In the 5th class for teaching children the most often used methods as verbal, visual. For
example, in the lessons on the introduction of the concept of "information", children learn on
the examples known to them that they can be a source and a receiver of information, what can
be done with information that, depends on the problem being solved, it is necessary to select
useful (necessary) information.
The most important concepts in the educational course are information, measurement of
information, measurements, units of measurement, information carriers, characters,
characters, models, code, etc. The main goals of informatics and practical purposes should be
focused on the basic goals of informative and practical purposes - all the main goals of
informatics and practical purposes - all secondary school informatics.
In the lessons on coding information, children already in elementary school learn the basis of
a rather complex system of memory and computer operation, which in subsequent classes
they should help to absorb the material more quickly, because will continue the topic at a
higher level, and they already have an initial amount of knowledge on this topic. Then there is
a need to get acquainted with the fundamental knowledge of the computer, and it is
theoretical. Children should clearly understand what is included in the minimum hardware
implementation of the computer, the purpose of the main devices. Only after these lessons
schoolchildren, especially those who did not have the opportunity to really get acquainted
with the PC outside of classes, will work at the computer with more understanding of what is
happening and more importantly with meaning, and not purely mechanically, following the
instructor's instructions.
Keywords: information, coding information, storage and source of information, the main
devices, hardware.
İNFORMATIKANIN BIRINCI MƏZMUN XƏTTININ ÖYRƏDILMƏSI
METODIKASI (V – SINIF MATERIALLARI ƏSASINDA)
Xülasə
Burada 5-ci siniflərdə informatikanın birinci məzmun xəttinin öyrədilməsi metodikasına
baxılmışdır və onun digər fənlərlə inteqrasiyası məsələlərinə önəm verilmişdir.
Dərsi başlayarkən şagirdlərə belə bir “İnformatika” hansı sözlərdən əmələ gəlmişdir? – sualla
müraciət olunarsa və V sinif şagirdləri əvvəlki biliklərə əsaslanaraq, nəticəyə gəlirlər ki,
“İnformatika”- informasiya və avtomatika sözlərindən əmələ gəlmişdir. Yəni, informasiyanın
avtomatik emalı ilə məşğul olan sahəsini
İnformatika adlandırmışlar. Sonra isə
informasiyanın nə olduğu açıqlanır. Burada informasiyanı o qədər də dərindən yox, beşinci
sinif səviyyəsində yəni, öz gündəlik həyatlarındakı, cəmiyyətdəki və təbiətdəki misalları
nümunə çəkərək göstərmək ola ki,
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mənalarını özündə ehtiva edir. Bildiyimiz kimi, körpə uşaq hələ danışıb yazmağı bilmədən, o,
da ətraf mühitdən, özündən böyüklərdən hər hansı məlumatları öyrənir və onları təkrar etməyə
çalışır. Onun əlinə düşən hər bir oyuncağı ağzına apararaq, dadına baxmaqla, toxunmaqla
onu hər tərəfdən öyrənməyə çalışır. Bu vasitə ilə o, ətraf mühiti öyrənir.
Bu dərsdə insanın 1) beş duyğu üzvü vasitəsilə məs.,
göz vasitəsilə - hər hansı bir obyekt haqqında gözlə görünən: forması, rəngi, ölçüsü və s.
haqqında (vizual);
qulaq vasitəsilə - səs informasiyalarını;
dil vasitəsilə - dad;
burun vasitəsilə- qoxu;
dəri vasitəsilə - toxunaraq obyektlər haqqında onların isti və ya soyuq, yumşaq və ya bərk və
s.informasiyaları qəbul etməsinə misallar çəkilir.
Bundan başqa,
2) müşahidə edərək və nəticə çıxararaq;
3) suallar verərək;
4) mühakimə edərək nəticə çıxararaq da informasiya əldə etmək olar.
İnformasiya prosesləri haqqında suala keçdikdə, informasiya üzərində aparılan əmaliyyatları
qeyd edərək, şagirdlər aşağıdakı informasiya proseslərini qeyd edirlər:
1) Əldə etmək və ötürmək (mübadilə), 2) Yadda saxlamaq, 3) Emal etmək.
İnformasiyanın əsas təqdimolunma formalarına keçdikdə (mətnli, ədədi, qrafik, səs),
şagirdləri 3 qrupa bölərərək, “Payız fəsli”-ni I – qrup mətnlə, II – qrup qrafiki (şəklini
çəkərək), III – qrup isə musiqi ilə təsvir etməkləri təklif olunur. Bu tipdə bir neçə məsələyə
baxılır və şagirlər informasiyanın müxtəlif təqdimolma formalarına diqqət yetirirlər.
Bu mövzunu tədris edərkən tarix dərsinə də inteqrasiya etmək olar. Burada informasiyanın
ötürülməsi üçün Oğuz elinin adətini “Dədə qorqud” kinosundan bir od qalanma fraqmentini
göstərməklə də, neçə odun qalanmasının hansı informasiyanı ötürmək üçün istifadə
olunmasını şagirdlər izləyə bilərlər və onlar həm tarixdən keçilən bilikləri yada salmış, həm
də informasiyanın ötürülməsi üsullarını öyrənmiş olurlar. Bir çox qəbilələr informasiyaları
ötürmək üçün iplər üzərində düyünlərdən istifadə etmişlər. Açıq səma altında yerləşən
Qobustan qoruğunda qədim insanların çəkdikləri qayaüstü rəsmlər, onların həyat və məişəti
ilə bağlı informasiyaları bugunkü, günə qədər gəlib çatmışdır. Yazının meydana gəlməsi ilə
informasiyaları çaparlar vasitəsilə, xüsusi öyrədilmiş göyərçinlərin vasitəsilə, daha sonra
qatarlar, gəmillər, təyyarələr vasitəsilə daha uzaq məsafələrə ötürmək mümkün olmuşdur.
Kompüter şəbəkələrinin inkişafından sonra kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi və
resurslardan birgə istifadə, çoxlu sayda kompüterləri özündə birləşdirən, verilənlərin
ötürülməsi - informasiyanın dünyanın müxtəlif yerlərinə ani anda ötürülməsi və ya əldə
edilməsi mühiti yaranmışdır. Bu məlumatları şagirdlərə çatdırmaq üçün təqdimat vasitəsilə
daha əyani şəkildə nümayiş etdirmək olar.
İnformasiyanın kodlaşdırılması haqqında danışdıqda qeyd etmək lazımdır ki, biz kod və
kodlaşdırma ilə hər gün rastlaşır və onlardan istifadə edirik. Hər dəfə yazı yazanda biz,
əslində, kodlaşdırma ilə məşğul oluruq. Bu zaman biz səsləri hərflərlə əvəz edirik, oxuma
zamanı isə biz kodu açırıq, yəni informasiyanı dekodlaşdırırıq. İstənilən informasiya hər hansı
bir kod vasitəsilə ötürülür.
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Elə kodlar vardır ki, biz onlara artıq çoxdan alışmışıq. Məs.: danışıq dilimiz, mimika və
jestlər, musiqi dili (notlar), riyaziyyat dili (rəqəm və riyazi əməllər) və s. Kodlaşdırmanın bir
nümunəsi də rebuslardır. Rebuslarda istifadə olunan bəzi qaydaları bilməklə, biz bəşəriyyətin
inkişafında, vətənimizin hərbi sirrlərinin qorunmasında mühüm əhəmiyyətli rebuslar tərtib
edə bilərik. İnformasiyanın kodlaşdırılmasınin nəyə əsasən aparıldığını müəyyənləşdirmək
üçün bir uyğunluq tapılmalıdır.
Kodlaşma hərflərə, rəqəmlərə, qrafik görüntülərə əsasən aparıla bilər. Diqqətimizi əsasən ona
yönəltməliyik ki, hər bir sadə işarə də bizə gərəklidir. Bu zaman rənglər də bizə nəsə deyə
bilər. Bu dərsdə şağirdlərə ev tapşırığı kimi Azərbaycan gerbinin və bayrağının hansı
informasiya daşıdığını araşdırmaq təklif edilir. Belə tapşırıqlar şagirdlərin araşdıraraq
oyrənmələrinə kömək olur.
Əlbəttə ki, informasiyanı oxumaq üçün onu düzgün dekodlaşdırmaq (kodu açmaq lazımdır),
yəni kodlaşdırma sistemi ilə tanış olmaq lazımdır.
Texnikanın inkişafı ilə yanaşı, informasiyanın müxtəlif kodlaşdırma üsulları yarandığı haqda
da şagirdlərə məlumat vermək lazımdır. XIX əsrin ikinci yarısında Amerika ixtiraçısı Samuel
Morze nöqtə və tire işarələrindən ibarət yeni kod ixtira etdiyi və teleqraf rabitəsində tətbiq
olunan Morze Kodu bu gün də istifadə edildiyini şagirdlərə dedikdə, kompüterdə olan bütün
informasiyaların ancaq ikili kodda necə kodlaşdırıldığı onlara daha aydın olur. Bunları başa
saldıqdan sonra şagirdlərə fərqli kodlaşdırma sistemlərində kodlaşdırılmış informasiyaları
dekodlaşdırmaq təklif olunur və bu sinfi şagirdlərin sayından asılı olaraq qruplara bölərək,
oyunlar şəklində aparılır.
Oyun 1. Hər qrup kompüterin bir hissəsinin hər bir hərfinı əlifbadakı yeri ilə əvəzləməklə
kodlaşdırır. Bütün qruplar hazır olduqda eyni zamanda növbəti qrupa ötürür və birinci
dekodlaşdıran komanda qalib hesab edilir.
Praktikada şagirdlərin yuxarı siniflərə keçərkən Azərbaycan əlifbasının tədricən yaddan
çıxarıldığını nəzərə alaraq, bu tapşırıq onlara həm əlifbanı, həm kompüterin hissələrini və
həm də düzgün kodlaşdırma və dekodlaşdırma biliklərini nümayiş etdirmə imkanları yaradar.
Oyun 2. Hər bir qrup bir atalar sözünü Morze kodu ilə kodlaşdıraraq digər qrupa ötürür və
birinci dekodlaşdıran komanda qalib hesab edilir.
Morze əlifbası şagirdlərin kitablarında vardır. Bu tapşırıq vasitəsilə şagirlər yaradıcı
yanaşaraq həm maraqlı və bəzən də çox istifadə olunmayan bir atalar sözünü kodlaşdırmağa
can atırlar.
Dərsdə Sezor şifrələmə sistemindən də danışılır və buna aid də şagirdlərə oyun şəklində
tapşırıqlar vermək olar.
Belə oyunların vəzifəsi – informasiya haqqında təsəvvürləri formalaşdırmaq, onların
növlərini, təsvir üsullarını və informasiyanın nə səbəbdən kodlaşdırılmasına şagirdlərin
diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir və müəllim qrup işlərində fərqli inkişaf xüsusiyyətlərinə
malik uşaqların ümumi diskussiya və müzakirələrə fəal qoşulmalarını da təmin etməlidir.
V sinifdə şagirlərə ASCİİ kodlaşdırma sistemindən danışılarkən, problemli təlim metodudan
istifadə edərək, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına təkan vermək olar. Problem o
zaman yaranır ki, ziddiyyət olsun. Ziddiyyətin həll edilməsi problemli təlim metodu sayəsində
baş verir. Məsələn, informasiyanın ölçülməsi mövzusunu keçərkən şagirdlərə belə bir
suallarla müraciət etmək olar:
- İnformasiyanın miqdarı 1 bitdən kiçik ola bilərmi?
- Əgər bir simvol 1 baytla ölçülürsə, onda bəs 1 bitlə nə ölçülür? Axı hərfin səkkizdə birini
bitlə ölçmək mümkün deyil.
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Belə bir problemlər evristik metodla həll olunur. İşin gedişindən aydın olduğu kimi, fəal –
interaktiv təlimdə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafı qayğısına
qalınır, təlim prosesinə tədqiqat xarakteri verilir. Təlim prosesində işgüzar iş mühiti,
əməkdaşlıq şəraiti yaradıldığından şagirdlərin yüksək fəallığı təmin olunur.
İnformatikadan təlim metodlarının səmərəli seçilməsi bir sıra şərtlərdən asılıdır məsələn,
müəllimin nəzəri və praktik hazırlılığı, şagirdlərin real dərkemə qabiliyyəti, mövcud əyani
vəsait, texniki avadanlıqlar, materialın öyrənilməsinə ayrılan vaxt və s. İnformatika kursunda
ən mühüm anlayışlar informasiya, informasiyanın ölçülməsi, ölçü vahidləri, informasiya
daşıyıcıları, işarə, simvol, model, kod və s.-dir. Bu anlayışların düzgün mənimsdilməsi üçün
bütün orta məktəb informatika kursu boyunca informatika tədrisinin əsas məqsədlərini –
ümumtəhsil, inkişafetdirici və praktik məqsədləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
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AVAILABILITY, ACCESS AND USE OF ELECTRONIC LEARNING RESOURCES
AMONG PART-TIME AND REGULAR STUDENTS OF ADEKUNLE AJASIN
UNIVERSITY, AKUNGBA-AKOKO, NIGERIA
Assoc. Prof. Francis O. OLANIYI
Department of Adult Education, Faculty of Education, Adekunle Ajasin University
Abstract
This research study examined availability, access and use of electronic learning resources
among part-time and regular students of Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko,
Nigeria. The research was conducted to ascertain the level of access and use of E-learning
facilities in Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko, Nigeria, by both part-time and
regular students of this University. The study adopted the descriptive survey type design type.
The population of the study comprises of students from the six faculties in Adekunle Ajasin
University, Akungba-Akoko, Nigeria. Structured Questionnaire was used for data collection
instrument which was administered to 300 participants for the study. The questionnaire was
designed to test and answer the research questions raised for the study. Three (3) research
questions were raised for this study. The data was analyzed using Pearson Product-Moment
Correlation and Multiple regression analysis. Findings of the study revealed that the result
showed many of the students learned how to use computer and other E-learning facilities from
home because, the school management fails to provide adequate E-learning facilities and
other internet related resources. It was also revealed that ICT facilities help students top do
assignment, network with friends, and get involved in other social activities. Based on the
findings of the study, it was concluded that ICT has a vital role to play in teaching and
learning process and on this note it was recommended for the Universities to develop strong
ICT policies that will trigger the comprehensive access and use of E-learning resources by
students and staff members. It was also recommended that the Universities with the
intervention of Tertiary Education Trust Fund (TETFUND) could adequately equip
Universities in Nigeria with all necessary equipment to enable ICT perform effectively for the
students and lecturers in the Universities. These electronic resources will have immense
contribution to both teaching and learning from the two ends, that is, the students and the
lecturers.
Keywords: Availability, access, electronic learning resources, undergraduate students
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MATH PROGRAM FOR AUTISTIC KIDS USING MATH TOOLS AND ABA
(APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS)
Associate Professor Dr. Maryam ALkandari
Kuwait University, Department of Mathematics
Abstract
Autism spectrum disorder (ASD), refers to a broad range of conditions characterized by
challenges with social skills, repetitive behaviours, speech and nonverbal communication. In
recent years, cases of autism have risen. About 1 in 44 children has been identified with
autism spectrum disorder (ASD). according to estimates from CDC’s Autism and
Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network
The world needs to spread Autism Acceptance and awareness , which emphasizes the need
for public awareness to promote acceptance, celebrate the differences, and be more inclusive
towards autistic individuals around us. Also, it need improve program to train the autistic to
observe the world around them and have curiosity in learning more about it.
In this talk we first define autism and discusses their obstacles in learning, then we discuss our
program for training and teaching autistic kids using math tools. The idea of the program was
inspired by basic math tools and applied behaviour analysis. The program uses logic, set
theory and relations between different sets as tools for teaching kids with autistic information
about things and places surrounded them. We then show the power of this tools form
previous research. Finally, we show some individual study cases of autistic kids showed
significant roles of the program in teaching information for the kids and open their
understanding of life around them. In conclusion we discuss further research and future work.
Keywords: Autistic, Applied behaviour analysis, Logic, Set theory and Relations.
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CREATIVE WRITING AS A WAY TO PREPARE UKRAINIAN HIGH SCHOOL
STUDENTS FOR WRITING SECTION OF EXTERNAL INDEPENDENT TESTING
(EIT) IN ENGLISH
Oleksandr Katashov
Kharkiv Secondary School 37
ORCID: 0000-0002-1841-8881
Abstract
As part of providing equal and fair access to quality education, the Ministry of
Education and Science has introduced and implemented the so-called External
Independent Testing (EIT) of graduates from general secondary education, who want to
pursue further studies. This is a form of national entrance exam to higher education that
constitutes one of the most significant reforms in the Ukrainian education system since
independence. The EIT is mandatory for students intending to pursue further studies. The EIT
is offered in the following 11 subjects: Ukrainian, mathematics, history of Ukraine, world
history, geography, biology, chemistry, physics, foreign languages (English, French, German,
and Spanish), basic economy and basic law.
The EIT in English contains four sections: listening, reading, use of language, and writing.
In our opinion, writing in a second language is really challenging due to the limit of a wordstock of an average high school student and one of the possible solutions is to multiply it.
We believe, the mentioned above problem might be resolved, provided we introduce the
Creative Writing (CW) as a creative tool.
Nick Everett states that Creative writing is any writing that goes outside the bounds of
normal professional, journalistic, academic, or technical forms of literature, typically
identified by an emphasis on narrative craft, character development, and the use of literary
tropes or with various traditions of poetry and poetics(Nick Everett, 2005) .
There can be found a lot more definitions of the term, but there is one that 11 Grade students
of Kharkiv Secondary School 37 offered: - Creative Writing is writing that expresses what
the writer thinks and feels in an imaginative way.
According to Alan Maley, creative writing normally refers to the production of texts which
have an aesthetic rather than a purely informative, instrumental or pragmatic purpose. We
believe that such texts may take a vast array of forms. They may turn out as poems, tales and
stories. The chief distinguishing characteristics of CW texts is an engagement with language
(Dornyei Zoltan, 2001).
Why Creative Writing (CW)?
1. CW helps develop L1 and L2 at all the levels including grammar and vocabulary.
2. It involves gamification of a foreign language acquisition.
3. CW puts the emphasis on the right side of the brain, with a focus on feelings, physical
sensations, and intuition(Spiro Jane, 2007) .
4. It boosts self-confidence and self-esteem within the language learners.
5. Promotes the development of group cohesiveness.
6. Increases the students’ expectation of success in particular tasks and in learning in general.
7. Expands learner satisfaction.
8. Finally, CW leads into more creative reading. Likewise, the development of aesthetic
reading skills (Kramsch , 1993), provides learners with a better understanding of textual
construction, and this feeds into their writing.
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Creative writing is usually taught in a workshop format and hardly ever at school during the
formal classes in L2. We think we can fill this gap and introduce elements of creating writing
to:
Improve students’ language and speech competences

Enlarge their vocabulary

Boost students’ creativity

Help prepare their EIT in English
Thereby, in this article, we are going to share our experience in the field of using CW as part
of preparation of the high school students to the writing section of External Independent
Testing (EIT) in English.
We presume, that our approach to the CW as a method, will not only serve as a beneficial
tool for the production of texts which have an aesthetic purpose, but to creating a set of
activities including materials for improving listening, reading, and writing skills of our
students. It can boost their creative potential, bridging the gap between teaching and art as
well
Here is the full explanation of how we do it at the lessons of English with the students of 11
Grade (III level), who continue education at senior (upper) secondary school.
1. We choose the lexis. It might be anything: idioms, collocations, and phrasal verbs. The
important thing is the vocabulary units must not have anything in common, that is to say, be
out of any context.
2. The students and a teacher try to make sentences with the chosen idioms to remember their
meanings and pre-create the context.
3. The class performs a brainstorming session to coin the ideas for writing.
4. Once it has been decided what to write about, the teacher or any of the students suggests
the opening phrase or sentence. For example: It was in early November.
5. The students, including the teacher, take turns and create the text submitting sentences one
by one to have used all of the idioms.
6. After the text is completed, we do proofreading and write it down into the copybooks.
7. The teacher records the story and converts it into the audio file to be used for listening
training.
8. After the lesson is over the teacher may ask students to turn the piece of reading in to a
comic strip.
9. Moreover, since our experiment in CW had resulted in a complex creative writing process,
we created a text, a comic strip and had an audio file recorded, we can go further and make a
set of supplementary assignments to work with a new text for reading purposes solely and not
only that.
Conclusion:
We described our approach to implementing Creative Writing in the process of preparation of
high school students to the writing section of Ukraine Exam Focus Complex Tests in English.
We hope it can be useful not only for educators and students, but to all those interested in
learning English as a foreign language.
Keywords: EIT, Creative Writing, gamification, experiment, context
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IMPORTANCE AND CHALLENGES OF INTERCULTURAL BILINGUAL
EDUCATION IN ECUADOR
Hayk PARONYAN
UNIANDES, Faculty of Law, Santo Domingo
ORCID: 0000-0001-7823-8447
Abstract
The trend towards the disappearance of indigenous languages throughout Latin America and
particularly in Ecuador is an inexorable reality, despite the fact that favorable legislative
changes have been made regarding the situation of indigenous people in many countries in the
region. Daily practice evidences the presence of a continuous process of supplanting
indigenous languages by Spanish, a situation that obviously leads to the loss of the culture of
the ancestral people and the consequent undervaluing of their identity. The paper analyzes the
main difficulties in ensuring indigenous language revitalization and protection issues by
focusing on the implementation of Intercultural Bilingual Education in Ecuador. Furthermore,
the analysis of quantitative data allows to demonstrate the significant loss of ancestral
languages in the country as an alert calling for the urgent protection of language rights and the
necessity to improve this vital type of education. It is concluded that true interculturality must
become a real transversal element of the educational system as it may foster the recovery of
the historical awareness of the subjects involved in educational actions and make coexistence
viable, through the acceptance of differences in ways of being, thinking, feeling and acting.
Keywords: indigenous languages, Intercultural Bilingual Education, Latin America, Ecuador
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INTIMATING THE VALUE OF LEGO EDUCATION PROGRAMS AS A
RESOURCES FOR ROBOTIC EDUCATION
Hassan Aliyu
Sokoto State University, Faculty of Education, Department of Science Education
Dr. Corrienna Abdul Talib
Universiti Teknologi Malaysia, Department of Science, Mathematics and creative Multimedia
ABSTRACT
At its most basic level, STEM education entails instructing students in four distinct
disciplines: science, technology, engineering, and mathematics (collectively shortened as
STEM). Rather than training students in just one of these areas, STEM incorporates all four in
an interdisciplinary and applied approach to better prepare students for careers and real-world
applications. STEM-based courses are a great way to help students learn robotics, and
robotics helps students learn STEM, visa-versa. Robotics and STEM are the keys to a great
future for students. They have become an important part of the world we live in. Robotics is
the intersection of science, engineering, and technology that produces machines, called robots,
that substitute for (or replicate) human actions. "Educational robotics" is a pedagogical
robotics discipline that is designed to introduce students to robotics and programming
interactively from a young age. Thus, robotics is used to teach problem solving,
programming, design, physics, math, and even music and art to students at all levels of their
education. This instruction is guided by a learning theory that foresees that children’s learning
can be enhanced when they are involved in activities that allow them to construct artifacts.
This theory, called constructionism, is connected with experiential and constructivist learning.
This study found that most developed countries have reaped the benefits of educational
robotics with the help of its resources and kits. The popularity of robotic kits and resources in
education is significantly higher in developed countries, where school systems have
undergone an educational revolution in the past decades (typically Western Europe and North
America), while the kits are still on the edge of breaking into the market of developing
countries (mostly in South Asia and Africa), which still prefer traditional educational
methods.
We present several resources that can help novice teachers develop an enhanced skill for
implementing robotics into their instructions effectively. Some of these resources emphasise
the relevance of LEGO education in allowing students to move from simple explorations to
increasingly complex real-world challenges as they progress through different grades. LEGO
provides a scalable learning system based on the familiar LEGO brick that is intuitive,
inclusive, and adaptable. It offers a scalable design, making it easy to implement at the
classroom, school, or district level. LEGO Education offers personalised professional
development designed to inspire and engage as you learn, practice, and master competencies
to facilitate playful, hands-on STEAM learning for maximum impact on student outcomes. It
inspires teachers to learn, practice, and master competencies so they can facilitate hands-on,
playful STEAM learning with their students.
Keywords: LEGO education, STEM education, Educational robotics, Connectionism,
Robotics resources.
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IMPACT OF GROUP WORK ON LOW-PERFORMING GRADE 12 LEARNERS IN
A SOUTH AFRICAN PROVINCE
Dr. RK Mahlobo
Vaal University of Technology, Faculty of Applied and Computer Sciences
ORCID: 0000-0002-7020-2957
Dr. RS Lebelo
Vaal University of Technology, Faculty of Human Sciences
ORCID: 0000-0002-8051-1569
ABSTRACT
In 2019 one province in South Africa conducted an annual second school-term intervention
programme for Grade 12 mathematics, among other subjects. The intervention was held
during school winter recess in June. The target of the intervention was learners performing
poorly in mathematics, chosen from low-performing schools (in terms of overall examination
results in all subjects). The low-performing schools were spread throughout the province.
Two learners were selected from each school.
Reputable qualified mathematics teachers were recruited from good-performing schools and
tertiary institutions to help the learners with Euclidean Geometry problems. There was no
prescription on how the intervention should be done by these experts. Against the background
that in general, a literature survey suggests that group work enhances the performance of
participants, the researcher specifically wanted to determine if the enhancement applies to an
almost homogeneous group of low performers. In most literature surveys, group work usually
involves group participants of diverse ability – heterogeneous groups.
The researcher was allocated three of the twelve classes the learners were split into. The
intervention in the three groups was based purely on group work. Pre- and post-test results
were used to establish the impact of the intervention.
The quantitative method was used to analyse data. Results of pre-and post-test results did not
show any notable improvement in the learner performance. What can be learned from the
study is that group work in a homogeneous low-performing group is not as effective as one
would wish for.
Keywords: Performance, Group work, Low achievers, Grade 12, Mathematics
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ TEZLERDE TİDAL
MODEL KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT OLCA
SANKO Üniversitesi SBF Psikiyatri Hemşireliği ABD
ORCID: 0000-0002-6274-6989
ÖZET
Bu araştırma psikiyatri hemşireliği alanında Tidal Model kullanılarak tamamlanmış lisansüstü
tezlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla 2000-2022 yılları arasında tamamlanmış
ve erişime açık olan lisansüstü tezler yıl, konu, yöntem, veri toplama yöntemi, veri analiz
tekniği, örnekleme yöntemi, örneklem türü ve araştırma sonucu açısından incelenmiştir. Nitel
araştırma ve betimsel literatür taraması olarak yapılan bu araştırmada döküman incelemesine
başvurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına “psikiyatri
hemşireliği”, “tidal model”, “model”, “kuram” “model ve kuram” anahtar kelimeleri ile 20002022 yıllarına ait “Hemşirelik” Ana Bilim Dalındaki lisansüstü çalışmalar incelenmiş ve
psikiyatri hemşireliği alanındaki 156 çalışma araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Psikiyatri
hemşireliği alanında Tidal model kullanan 3 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır.
Araştırmalar; 2015, 2018 ve 2021 yıllarında yapılmıştır. “Tidal Model’e dayalı psikiyatri
hemşireliği yaklaşımının, etkisiz bireysel baş etme ve benlik kavramında bozulma tanısı alan
alkol bağımlılarında etkisini inceleyen ilk araştırmanın yöntemi; ön test-son test
değerlendirmeli, kontrol gruplu ve yarı deneysel nitelikte olup veri toplama yöntemi olarak
ölçek kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu 18’er bireyden oluşmaktadır. Araştırma
sonucunda Tidal Model’e dayalı psikiyatri hemşireliği yaklaşımının; alkol bağımlılarının
pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, aktif başa çıkma, geri durma, duygusal sosyal destek
kullanımı ve plan yapma puanlarını artırmak, davranışsal olarak boş verme puanını ise
düşürmek için etkin bir yaklaşım olduğu ortaya konmuş; benlik saygısını arttırmada ise
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. “Şiddet gören kadınlarda Tidal Model’e
dayalı psikiyatri hemşireliği yaklaşımının psikolojik dayanıklılıklarına etkisi”ni inceleyen
araştırmanın yöntemi; kontrol gruplu, ön test- son test değerlendirmeli deneysel ve
betimleyici tipte olup veri toplama yöntemi olarak ölçek kullanılmıştır. Ayrıca Tidal Modelin
gerekliliği doğrultusundaki formlar kullanılmıştır. Araştırma 13 deney, 14 kontrol grubu
toplam 27 kadın ile yürütülmüştür. Bu araştırma sonucunda; şiddet gören kadınların
psikolojik dayanıklılıklarında artış belirlenmiştir. Psikolojik dayanıklılığın koruyucu
faktörlerinden gelecek algısı puanlarının olumlu yönde etkilendiği saptanmıştır. Kadınların
umut, yalnızlık, çaresizlik, kendine güven, güç ve cesaret duygu algısı puan ortalamalarının
değişimlerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır. “Tidal Model’e dayalı psikiyatri hemşireliği
yaklaşımının bedensel engelli yetişkin bireylerde hayatın anlamı ve baş etme düzeyine etkisi”
ni inceleyen araştırmanın yöntemi; nitel ağırlıklı özgürleştirici eylem araştırması
desenindedir. Araştırma; yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ölçek kullanılarak 10 engelli
birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; bedensel engelli yetişkin bireylerin
hayatın anlamı ve amacı, stresle baş etme puanlarında artış görülmüştür. Bu araştırmalar
sonucunda; kişinin yaşam öyküsüne ve deneyimlerine önem veren ve psikiyatri hemşirelerinin
bireylerle bire bir çalıştığı Tidal Modelin, bireylerin iyileşme süreçlerine katkı sağladığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tidal Model, psikiyatri hemşireliği, kuram, model.
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USE OF TIDAL MODEL IN POSTGRADUATE THESIS IN PSYCHIATRIC
NURSING
ABSTRACT
This research aims to examine the postgraduate theses completed using the Tidal Model in the
field of psychiatric nursing. For this purpose, graduate theses completed between 2000-2022
and open to access were examined in terms of year, subject, method, data collection method,
data analysis technique, sampling method, sample type and research result. In this research,
which was conducted as a qualitative research and descriptive literature review, document
analysis was used. Postgraduate studies in the Department of "Nursing" belonging to the years
2000-2022 were examined with the keywords "psychiatric nursing", "tidal model", "model",
"theory", "model and theory" in the National Thesis Center Database of the Higher Education
Institution. 156 studies in the field formed the universe of the research. Three studies using
the Tidal model in the field of psychiatric nursing were included in the research. Researches;
It was made in 2015, 2018 and 2021. “The method of the first study examining the effect of
the psychiatric nursing approach based on the Tidal Model in alcohol addicts diagnosed with
ineffective individual coping and impaired self-concept; It has pretest-posttest evaluation,
control group and quasi-experimental nature and scale was used as data collection method.
Experimental and control groups each consisted of 18 individuals. As a result of the research,
the psychiatric nursing approach based on the Tidal Model; It has been demonstrated that
alcohol addicts are an effective approach to increase their positive reinterpretation and
development, active coping, withdrawal, use of emotional social support and planning scores
and to decrease their behavioral disengagement score; It was determined that it did not have a
significant effect on increasing self-esteem. The method of the research examining the effect
of the psychiatric nursing approach based on the Tidal Model on the psychological resilience
of women exposed to violence; It is experimental and descriptive type with control group,
pretest-posttest evaluation and scale was used as data collection method. In addition, forms in
line with the requirements of the Tidal Model were used. The research was carried out with 27
women in total, 13 in the experimental group and 14 in the control group. As a result of this
research; It has been determined that the psychological resilience of women who have been
subjected to violence has increased. It has been determined that future perception scores, one
of the protective factors of psychological resilience, are positively affected. No significant
difference was found in the changes in the mean scores of women's sense of hope, loneliness,
helplessness, self-confidence, power and courage. The method of the research examining the
effect of the psychiatric nursing approach based on the Tidal Model on the meaning of life
and coping level in physically disabled adults; It is in a qualitatively weighted emancipatory
action research design. Research; It was conducted with 10 disabled individuals using a semistructured interview form and scale. As a result of the research; The meaning and purpose of
life, and the scores of coping with stress have increased in physically disabled adults. As a
result of these researches; It has been seen that the Tidal Model, which gives importance to
the life history and experiences of the person and where psychiatric nurses work one-on-one
with individuals, contributes to the recovery processes of individuals.
Keywords: Tidal Model, psychiatric nursing, theory, model.
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SOSYAL MEDYA KULLANIMINA SINIRLANDIRILMA GETİRİLMELİ Mİ?
SINIRLANDIRILMA OLMADAN KULLANILAN SOSYAL MEDYANIN BİREY VE
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ
DİSİPLİNLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sabire Aleyna EROĞLU
Ardahan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-8326-5578
Arş. Gör. Çekdar AYTIMUR
Ardahan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-7188-6190
ÖZET
1960’lı yıllardan günümüze kadar hızla gelişen teknolojik ilerlemeler ile beraber çeşitli sosyal
medya platformları ortaya çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. Ortaya çıkan bu
platformlardan bazıları bilgi paylaşmayı ve bilgiye erişimi; bazıları ise eğlenceyi, arkadaş ve
aile üyeleriyle iletişimi gibi pratik kazanımları içerisinde barındırmaktadır. Bu pratik
kazanımları sağlamasının yanı sıra, kullanıcı sayısının hızla artması ve kullanıcıların yaş
aralıklarının geniş bir yelpazeye yerleşmesi ile birlikte sosyal medya platformları, çeşitli
sosyolojik ve psikolojik incelemeler gerektiren birtakım sorunları da beraberinde
getirmektedir.
1960’lı yıllarda Marshall McLuhan’ın ortaya attığı “küresel köy” kavramını kanıtlar düzeyde
gelişen sosyal medya platformları, mikro ve/veya makro düzeyde pek çok soruna neden
olmaktadır. Sosyal medya platformlarındaki anonimlik ile birlikte son yıllarda etnik gruplar
arasında artan nefret söylemleri ve kutuplaşmalar, toplumu etkileyebilecek herhangi bir asılsız
içeriğin kısa süre zarfında yayılması gibi durumlar bu sorunlara örnek olarak gösterilebilir.
“Sosyal” kavramını içeren bu medya platformları sosyalleşme sürecini geliştirmenin yanı sıra
sosyal medyayı yanlış ve/veya kötüye kullanımla ile birlikte sosyal medya platormları
bireylerin; gerçek ve ideal benlikleri arasındaki makası açma ve açılan bu makas ile birlikte
depresyon, anksiyete gibi günlük yaşamı etkileyen psikolojik bozuklukların ortaya çıkmasına
neden olabilmektedir. Daha önce ifade edildiği üzere son yıllarda sosyal medya
platformlarındaki kullanıcı sayısı hızla arttığı ve kullanıcıların yaş aralığının geniş bir
yelpazeye yerleştiği görülmektedir. Bu nedenle geniş yaş yelpazesine yayılan kullanıcıların
sosyal medyayı yanlış ve/veya kötüye kullanımlarının önüne geçilmesi için sosyolojik ve
psikolojik incelemeler sonucunda geliştirilecek sınırlandırmalar bireyin ruh sağlığı ve
toplumun refahı açısından önem arz etmektedir.
Bu araştırmanın amacı, sosyal medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerinin sosyoloji ve
psikoloji disiplinleri bağlamında incelenmesidir. Bu çalışmada ayrıca, sosyal medyanın birey
ve toplum üzerindeki etkileri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından öne sürülen ve çeşitli
değişkenler çerçevesinde sınırlandırılmaların yer aldığı bir “sosyal medya kullanım kimliği”
projesi altında çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, kimlik, birey, toplum
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SHOULD SOCIAL MEDIA USE BE RESTRICTED? AN INVESTIGATION OF THE
EFFECTS OF WITHOUT LIMITATIONS SOCIAL MEDIA ON INDIVIDUALS AND
SOCIETY IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY
DISCIPLINES
ABSTRACT
Various social media platforms have emerged and continue to emerge with the rapidly
developing technological advances since the 1960s. Some of these emerging platforms
include sharing and accessing information; while others include practical gains such as
entertainment and communication with friends and family members. In addition to providing
these practical gains, with the rapid increase in the number of users and the wide range of age
ranges of users, social media platforms also bring along some problems that require various
sociological and psychological studies.
Social media platforms, which developed at the level of evidence of the concept of "global
village" introduced by Marshall McLuhan in the 1960s, cause many problems at the micro
and/or macro level. Along with the anonymity on social media platforms, increased hate
speech and polarization among ethnic groups in recent years, and the spread of any unfounded
content that may affect society in a short time can be given as examples of these problems.
These media platforms, which include the concept of "social", as well as improving the
socialization process, social media platforms together with misuse and / or abuse of social
media; opening the scissors between their real and ideal selvf, and with this opening, it can
cause psychological disorders that affect daily life such as depression and anxiety. As stated
before, it is seen that the number of users on social media platforms has increased rapidly in
recent years and the age range of users has been placed in a wide range. For this reason, the
limitations to be developed as a result of sociological and psychological analyzes in order to
prevent misuse and/or abuse of social media by users of a wide age range are important for
the mental health of the individual and the welfare of the society.
The aim of this research is to examine the effects of social media on individuals and society in
the context of sociology and psychology disciplines. In this study, it is also aimed to offer
solutions under a "social media usage identity" project, which is put forward by researchers
considering the effects of social media on individuals and society, and there are limitations
within the framework of various variables.
Keywords: Social media, identity, individual, society
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SOSYAL MEDYA DIŞ GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE’YE
UYARLANMASI VE PSIKOMETRIK YÖNDEN INCELENMESI
Senanur YAŞAROĞLU
Marmara Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-1780-3067
Prof. Dr. Halil EKŞI
Marmara Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-7520-4559
Özet
Artan sosyal medya kullanımı sonrası dış görünüş kaygısının sosyal medya platformları
özelinde ele alınması psikolojik danışmanlar için bir ihtiyaç halini almıştır. Sosyal medya
kullanımı, başkalarıyla kendini kıyaslama yoluyla dış görünüş kaygısı gibi sorunları da
beraberinde getirmektedir (Fardouly & Vartanian, 2016; Grabe ve ark., 2008). Dış görünüş
kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında dış görünüşün sosyal kimliğin dışarıdan
gözlemlenebilen bir parçası olduğu ifade edilmiştir (Halim ve ark. 2018). Zimmer-Gembeck
ve arkadaşları (2020) ergenlerde ve genç yetişkinlerde beden algı bozukluğu, yeme bozukluğu
veya beden memnuniyetsizliği gibi görünüşle ilişkili klinik bozukluk ve diğer problemlerin
tespiti için Sosyal Medya Dış Görünüş Ölçeği’ni (Social Media Appearance Preoccupation
Scale (SMAPS)) geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı Zimmer-Gembeck ve arkadaşları
(2020) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Dış Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin uyarlama,
geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktadır. 12-25 yaş arası bireyler için geliştirilen bu
ölçeğin uyarlama çalışmasına bu yaş grubundan 369 kişi katılmıştır. Dilsel eşdeğerlik
sonuçları ele alındığında Türkçe ve İngilizce maddelerin puanlamaları arasında korelasyon
değerlerinin .43 ve .86 (p<.01) arasında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde
modelin iyi uyum ortaya çıkardığı görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı
.89’dur. Ölçeğin benzer ölçek geçerliğini belirlemek için Sosyal Medya Beğenilmeme
Korkusu Ölçeği kullanılmış ve aralarında anlamlı derecede pozitif ilişki bulunmuştur. Yapılan
çalışma Sosyal Medya Dış Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe formunun çalışmalarda
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, görünüş kaygısı, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenilirlik.
TURKISH ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA
APPEARANCE PREOCCUPATION SCALE
Abstract
After the increasing use of social media, it has become a necessity for psychological
counselors to deal with appearance anxiety specifically on social media platforms. The use of
social media also brings with some problems such as appearance anxiety by comparing
oneself with others (Fardouly & Vartanian, 2016; Grabe et al., 2008). Looking at the studies
on appearance anxiety, it has been stated that appearance is an externally observable part of
social identity (Halim et al. 2018). Zimmer-Gembeck et al. (2020) developed the Social
Media Appearance Preoccupation Scale (SMAPS) to detect appearance-related clinical
disorders and other problems such as body image disorder, eating disorder or body
dissatisfaction in adolescents and young adults.
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In this study, the adaptation, validity and reliability study of the Social Media Appearance
Preoccupation Scale developed by Zimmer-Gembeck et al. (2020) is carried out. 369 people
participated in the adaptation study of this scale, which was developed for people aged
between 12 and 25. Considering the linguistic equivalence results, it is seen that the
correlation values between the scores of the Turkish and English items vary between .43 and
.86 (p<.01). In confirmatory factor analysis, it is seen that the model was well fit. The internal
consistency reliability coefficient of the scale is .89. Social Media Fear of Dislike Scale was
used to determine the convergent validity of the scale and a significant positive correlation
was found between them. It has been shown that the Turkish Form of the the Social Media
Appearance Preoccupation Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used in
studies.
Keywords: social media, appearance preoccupation, scale adaptation, reliability, validity.
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BURNOUT SENDROMUNUN İŞYERINDE ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERINE
ETKISINDE PSIKOLOJIK İKLIMIN ARACILIK ROLÜ
Öğr. Gör. Dr. Ethem MERDAN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-2528-2326
Özet
İşgörenlerin aşırı çalışma nedeniyle hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendilerini bitkin,
yorgun, bıkmış ve bunalmış hissetmeleri anlamına gelen burnout sendromu, örgüt yöneticileri
açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle işlerin yoğun ve aşırı iş yükünün
olduğu örgütlerde burnout sendromu yoğun şekilde yaşanmaktadır ve burnout sendromunun
neden olacağı zararlar hem çalışan hem de örgüt açısından ciddi maddi ve manevi kayıplara
yol açabilir. Diğer taraftan burnout sendromu çalışanların iş yapmaktan kaçınıp işleri sonraya
bırakmalarına yani işleri ertelemelerine de neden olabilir. İşlerin ertelenmesinden dolayı
örgütün etkinliği ve verimliliği azalabilir. Bunun yanı sıra işyerinde erteleme davranışı
nedeniyle örgütün mal üretme ve hizmet sunmasında da aksamalar yaşanabilir. Bu yüzden
örgüt yöneticilerinin burnout sendromunu ve işyerinde erteleme davranışını azaltmaya yönelik
çaba göstermeleri, bu iki kavrama yönelik çözüm üretmeleri ve psikolojik iklimi iyi hale
getirmeleri önem taşımaktadır. Dolayısıyla örgüt yöneticilerine psikolojik iklimin sağlanması
noktasında özellikle büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda örgütteki psikolojik iklim
burnout sendromunun ve işyerinde erteleme davranışının olumsuz etkisini azaltmada faydalı
olabilir. Çalışmada temel amaç burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine
etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolünü tespit etmektir. Bunun yanı sıra burnout sendromu,
işyerinde erteleme davranışı ve psikolojik iklim arasındaki etkileşimlerde incelenecektir.
Çalışmanın örneklemini Kırşehirde un sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları
oluşturmaktadır (n=218). Araştırmada veriler basılı form (anket) ile toplanmıştır. Burnout
sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolünü
tespit etmek için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda burnout
sendromunun psikolojik iklimi, psikolojik iklimin işyerinde erteleme davranışını ve burnout
sendromunun işyerinde erteleme davranışını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca
çalışmada burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik
iklimin aracı rolü oynadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Burnout Sendromu, Erteleme Davranışı, Psikolojik İklim.
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE EFFECT OF
BURNOUT SYNDROME ON PROCRASTINATION BEHAVIOR AT WORK
Abstract
Burnout syndrome, which means that employees feel exhausted, tired, fed up and
overwhelmed both mentally and physically due to overwork, is a condition that should be
considered for organizational managers. Especially in organizations where there is intense and
excessive workload, burnout syndrome is experienced intensely and the damages caused by
burnout syndrome can cause serious material and moral losses for both the employee and the
organization. On the other hand, burnout syndrome can cause employees to avoid doing work
and put things off for later, that is, they can delay work.
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The effectiveness and efficiency of the organization may decrease due to the delay of work. In
addition, due to procrastination in the workplace, disruptions may occur in the organization's
production of goods and service delivery. Therefore, it is important for organizational
managers to make efforts to reduce burnout syndrome and procrastination in the workplace, to
produce solutions for these two concepts and to improve the psychological climate. Therefore,
organizational managers have a great responsibility in providing the psychological climate. In
this context, the psychological climate in the organization can be beneficial in reducing the
negative effects of burnout syndrome and procrastination in the workplace. The main purpose
of the study is to determine the mediating role of psychological climate in the effect of
burnout syndrome on procrastination behavior in the workplace. In addition, the interactions
between burnout syndrome, procrastination behavior at work and psychological climate will
be examined. The sample of the study consists of the employees of the enterprises operating
in the flour sector in Kırşehir (n=218). In the study, data were collected with a printed form
(questionnaire). Structural equation modeling was used to determine the mediating role of
psychological climate in the effect of Burnout syndrome on procrastination at work. As a
result of the research, it was determined that the psychological climate of the burnout
syndrome, the psychological climate affect the procrastination behavior in the workplace and
the burnout syndrome affect the procrastination behavior in the workplace positively. In
addition, in the study, it was determined that the psychological climate played a mediating
role in the effect of burnout syndrome on procrastination at work.
Keywords: Burnout Syndrome, Procrastination Behavior, Psychological Climate.
1. GİRİŞ
Yoğunluğun ve aşırı iş yükünün olduğu mesleklere bakıldığında çalışanların büyük bir
kısmının zaman içerisinde tükenmişlik yaşadıkları söylenebilir. Tükenmişlik iş süreçlerinin
aksamasına, gecikmesine ve çalışanların işleri ertelemelerine neden olabilir ve bu durum
örgütün varlığını sürdürmesi, gelişmesi ve büyümesine engel oluşturabilir. Ancak örgütte
oluşabilecek olumlu psikolojik ortam hem tükenmişliğin hem de işyerinde erteleme
davranışının azalmasına fayda sağlayabilir. Bu yüzden örgütte çalışanların birbirleriyle olan
ilişkileri önem taşımaktadır.
Örgütlerde iş süreçlerinin aksamamasında zaman yönetimi de çok önemlidir. Zamanlarını iyi
şekilde organize eden çalışanlar örgütlere daha fazla katkı sağladıkları için yöneticiler
tarafından daha değerli olarak görülmektedirler. Ancak işleri yapmak yerine erteleyenler,
zamanında işi bitirmek yerine daha fazla zaman harcayarak hem zaman hem de maliyet
açısından örgüte zarar vermektedirler (Gupta vd., 2012: 196). Çalışma yaşamında işlerin
geciktirilmesi anlamına gelen erteleme davranışı, çalışanlar tarafından sık tercih edilen bir
durum olmakla birlikte, çalışanın iş disiplininin, öz yeterliliğinin ve işe verdiği önemin
göstergesidir (Baltacı, 2017: 56). Çünkü örgütlerde, çalışanların sadece fiziksel ve bilişsel
enerjileri değil aynı zamanda iş ve örgüte olan bağları da yönetilmektedir. Bu yüzden
çalışanların güven ve huzur içinde çalışabilecekleri bir çalışma ortamının sağlanması önem
taşımaktadır. Bu noktada psikolojik iklim örgütteki etkinlik ve verimliliğin artırılmasında
etkili bir unsur olarak ifade edilebilir (Kataria vd., 2013: 34).
Burnout sendromu, işyerinde erteleme davranışı ve psikolojik iklime ilişkin literatür
incelendiğinde bu üç unsuru bir bütün olarak ele alan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu
çalışma ile bu kavramlar arasındaki etkileşimler ortaya konulmakla birlikte literatürdeki bu
boşluğa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışmada işyerinde erteleme davranışı üzerinde
etkili olabilecek burnout sendromu ve psikolojik iklim üzerinde durulmaktadır.
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Çalışmanın temel sorunu, işyerinde ertelemeye neden olabilecek burnout sendromunun
azaltılmasında psikolojik iklimin bir çözüm yolu olmasıdır. Çalışmanın amacı, burnout
sendromu, işyerinde erteleme davranışı ve psikolojik iklim arasındaki etkileşimleri
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma sorusu “Burnout sendromunun işyerinde
erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklim aracılık etkisine sahip midir” şeklinde
belirlenmiştir. Araştırma Kırşehir örnekleminde yapılmış olup, örgüte zarar veren burnout
sendromuna bağlı olarak artabilecek işyerinde erteleme davranışının azaltılması ve psikolojik
iklimin öneminin anlaşılması için yoğun çaba ve aşırı işgücünün olduğu un sektöründeki
çalışanlara yönelik gerçekleştirilmiştir.
2. Burnout Sendromu
Burnout (tükenmişlik) sendromu ilk defa Freudenberger (1974) bahsetmiştir ancak Maslach
ve Jackson (1981) tarafından kavram tanımlanmıştır. Maslach ve Jackson (1981: 99)’a göre
burnout sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalmaya, fiziksel
olarak bitkin ve yorgun olmaya neden olan, çaresizlik ve ümitsizlik hislerini ortaya çıkaran,
negatif bir benliğe yol açan, iş ve sosyal hayatta olumsuz tutumlara sebep olan fiziksel,
duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Başka bir deyişle tükenmişlik sendromu, iş hayatında
çalışanların bedensel gelişiminde ve ruh sağlığında bozulmaya neden olan, kişisel ve iş
hayatlarında olumsuzluklara yol açan durumlar olarak da ifade edilebilir (Aguayo vd. 2011:
343). Ya da burnout sendromu, bireyin diğer insanlarla sürekli olarak, yoğun şekilde ve
doğrudan etkileşimde bulunması durumunda yaşadığı işle ve örgütle ilgili stres durumudur
(Amigo vd., 2014: 222).
Burnout duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma şeklinde 3 boyuta
ayrılmıştır: Duygusal tükenme, tükenmişliğin bireysel yönünü ifade etmekle birlikte, bireyin
yaptığı iş sırasında diğer insanlarla yaşadığı etkileşim sonucu duygusal değerlerinin azalması
veya yıpranması anlamına gelmektedir. Duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişilerarası boyunu
ifade etmekle birlikte kişilerin kendilerine özgü bir birey olarak diğer insanlara karşı asabi,
olumsuz, soğuk, umursamaz, katı olması durumudur. Kişisel başarıda azalma, bireyin kendini
olumsuz, yetersiz, yeteneksiz olarak nasıl değerlendirdiği ile ilgili durumu ifade etmektedir
(Dolunay, 2002: 52; Maslach vd.. 2001:406; Amigo vd., 2014: 222).
Burnout sendromunun belirtileri aniden değil, yavaş yavaş ve sinsice ortaya çıkmaktadır.
Burnout sendromunun en önemli belirtileri, depresyona girme, yorgun, gergin ve aşırı sinirli
olma, uykusuzluk, rahat olamama şeklindedir (Peker, 2002: 306). Ayrıca farklı şekilde baş
ağrıları, kronik yorgunluk hali, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, kas gerginliği ve ağrıları,
hipertansiyon gibi belirtilerde görülebilir (Maslach ve Leiter, 2007: 369). Bu belirtilerin göz
ardı edilmesi burnout sendromunun ilerlemesine yol açmakta, ve önlem alınmazsa başa
çıkılması güçleşmektedir. Bu sebeple tükenmişlik belirtileri fark edildiğinde önlem alınması
ilerde daha kötü fiziksel, psikolojik ve davranışsal sonuçların oluşmasını önleyebilir (Ardıç ve
Polatcı, 2008: 73).
Burnout sendromu, işe katılmada isteksizlik, insanlara hizmet sunmaktan kaçınma, iş
başarısında azalma (Çam ve Öğülmüş, 2019: 81), çalışanın işinde isteksizliğe, iş
tatminsizliğine ve yaşam tatmininde düşüşe sebep olmaktadır (Bozkurt vd., 2016: 85). Ayrıca
burnout sendromu çalışanın iş, aile ve sosyal yaşamını, bireylerarası ilişkilerini ve uyumunu,
üretkenliğini ve verimini de olumsuz yönde etkileyen bir durumdur (Ceyhan ve Siliğ, 2005:
44; Babaoğlan, 2007: 57).
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Diğer taraftan aşırı yorgunluk, uyku problemleri, sürekli kaygılı olma, enerjide, etkinlikte,
verimlilikte ve performansta düşüş, iş tatmininde ve örgütsel bağlılıkta azalma, iş arkadaşları
ile çatışma yaşama, aile bireylerini ve müşterilerini önemsememe, onlara ilgisiz davranma
gibi sonuçlarda oluşabilir (Maslach vd.. 2001:406). Burnout sendromu bireyin yaşam
kalitesini düşürmekte ve kişisel becerilerini zayıflatmakta ve iş kazalarında artışa yol
açabilmektedir (Ardıç ve Polatcı, 2008: 75).
3. İşyerinde Erteleme Davranışı
Erteleme, bir davranış ve görevin diğer seçeneklere göre gönüllü olarak seçilmesidir (Gupta
vd., 2012: 196). Erteleme, bireyin sosyal ve iş hayatında yaptığı işlerin sonraya bırakılması
nedeniyle bireyde olumsuz etkiler bırakan bir davranıştır (Aydın ve Koçak, 2016: 18).
İşyerinde erteleme davranışı ise, işleri yarına erteleme, daha sonraya bırakma, ağırdan alma ve
geciktirme olarak ifade edilebilir (Kaplan, 2018: 289). Başka bir ifadeyle işyerinde erteleme
davranışı, önemli işlere başlamadan bırakmak ya da geciktirme eğiliminde bulunmak
anlamına gelmektedir (Lay, 1986: 475).
Erteleme davranışının özelliği bireyin yeterli kaynaklara sahip olmasına rağmen bilinçli,
gereksiz, amaçsız şekilde işleri geciktirmesidir ve bu davranışı zamanla alışkanlık haline
getirmesidir (Cömert ve Dönmez, 2019: 130). Bireyleri bu davranışa yönlendiren sebepler
sıkılmak, sinirlenmek, yaşanan zorluklar ve belirsizlikler, eğlenceli olmayan ortamlar, kişisel
anlamda beklediklerine sahip olamama şeklinde sıralanabilir (Aydemir, 2018: 1032).
Akademik çalışmaların gerekçe olmadan ertelenmesi, fatura ödemelerinin son ana
bırakılması, alışveriş sırasında kararsızlığa düşme, ürün almadan mağazadan ayrılma veya
mağaza arabasını doldurup almadan olduğu gibi bırakıp mağazadan çıkma, online alışveriş
sepetini doldurup almadan vazgeçip siteden ayrılma, doktor randevusunu son ana bırakma
veya randevu oluşturup gitmeyi erteleme, yapılan işi bırakıp televizyon izleme, arkadaşlarla
biraraya gelme ve alışveriş yapmaya gitme erteleme davranışına örnek olarak gösterilebilir
(Berk vd., 2021: 487).
İşyerinde erteleme davranışının aşamaları şu şekildedir (Demir, 2017: 751):
1. İşten kaçmayı istemek.
2. Verilecek kararı geciktirmek.
3. Yapılacak işi sonra yapacağı konusunda kendine söz vermek.
4. Kendine verdiği sözleri tutmak yerine oyalanmak.
5. Erteleme konusunda kendini haklı çıkarmak için bahaneler bulmak.
6. Ertelemeden kaynaklı oluşan suçluluk psikolojisini atlatmak için kendini temize çıkarmaya
çalışmak.
Erteleme davranışında bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç boyut bulunmaktadır:
Bilişsel boyut, bireylerin amaçlarına göre davranışlarının değiştiğini ifade etmektedir. Bu
boyuta göre bireyin amacı ve öncelikleriyle performansı arasında uyum bulunmamaktadır ve
hangi işlere önem verileceğini birey ayırt edememektedir. Duygusal boyut, ertelemenin yol
açtığı duygusal gerilimlere, baskıya ve strese yönelik bireyin gösterdiği tutumdur.
Davranışsal boyut ise, kişinin işe başlamak, devam ettirmek ve bitirmek yerine ertelemeyi
alışkanlık haline getirdiği durum olarak açıklanabilir. Bu davranışta kişinin öğrendiği bir
davranışı tepki olarak ertelemesi de söz konusudur (Berk vd., 2021: 616-617; Başpınar, 2020:
1202).
Erteleme davranışının genel, akademik, nevrotik, takıntılı ve işlevsel olmayan ve karar
vermeyi erteleme şeklinde türleri bulunmaktadır (Balkıs vd., 2006: 59). Erteleme türleri aktif
ve pasif erteleme olarak da ayrılmaktadır. Aktif erteleyiciler, kararları konusunda zamanında
hareket etmekte ve kasıtlı olarak işleri ertelemektedirler.
349

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Aktif erteleyicilerin zaman baskısına rağmen motivasyonları güçlüdür ve dikkatlerini diğer
işlere verirler. Pasif erteleyiciler ise, çabuk ve hızlı karar veremedikleri için görevlerini son
anlara bırakan geleneksel erteleyiciler olarak ifade edilebilir (Chu ve Choi, 2005: 247;
Chauhan vd., 2020: 1293; Choi ve Moran, 2009: 196).
Erteleme davranışının nedenleri, bireyin zamanını etkili şekilde yönetememesi, öncelikli ve
önemli olan işleri belirleyememesi, etkili ve verimli olarak çalışma alışkanlığına sahip
olmama, sahip olunan kişilik özellikleri, işe konsantre olamama, sorumluluk duygusunun
düşük olması, bireyin yaptığı işlerde sürekli başarısız olmasına yönelik sahip olduğu algıya
ilişkin yaşadığı kaygı ve korku olarak sıralanabilir (Balkıs vd., 2006: 59; Balkıs vd., 2007:
69). Ertelemenin temel nedenlerinden birisi de ihmalkâr davranışlardır (Beheshtifar vd., 2011:
60).
Erteleme davranışı, bireysel ve örgütsel üretkenliği azaltmakta (Gupta vd., 2012: 196),
performansın düşmesine, birey üzerinde baskı ve stresin artmasına neden olmaktadır (Baltacı,
2017: 58). Diğer taraftan erteleme giderek zaman baskını artıran bir duruma
dönüşebilmektedir (Eerde, 2003: 421). Ayrıca erteleme davranışı ile biriken işler daha sonra
içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Bu yüzden erteleme alışkanlığından kurtulmak ve
zamanı iyi planlamak önemlidir.
4. Psikolojik İklim
Psikolojik iklim, bireyin işyerine ilişkin algısını ve yorumunu ifade etmektedir (Barkhi ve
Kao, 2011: 125; Erbaşı, 2021: 621). Örgüt üyelerinin deneyimine dayalı olarak oluşan algı
olarak da ifade edilen psikolojik iklim (Koys ve DeCotiis, 1991: 266), çalışanların durumları
anlamlandırması, algıların psikolojik olarak işlenmesi ve örgütsel gerçeklerin anlamlı
yorumlara dönüştürülmesidir (Kataria vd., 2013: 219). Psikolojik iklim, bir çalışanın çalışma
ortamına ilişkin düşüncelerinin kendi refahının üzerindeki olumlu psikolojik etkisini ifade
etmektedir (Kawiana vd., 2021: 1053; Kernan, 2016: 310).
Jones ve James (1979: 218-219)’e göre psikolojik iklimin çatışma ve belirsizlik, iş zorluğu ve
çeşitliliği, lider desteği, çalışma grubu işbirliği, mesleki ve örgütsel ruh, arkadaşlık, samimiyet
ve iş standartları şeklinde altı boyutu bulunmaktadır. James vd. (2008: 9) de psikolojik iklimin
boyutlarını rol stresi ve uyumsuzluk, işin zorluğu ve özerklik, liderin kolaylaştırıcılığı ve
desteği, çalışma grubu iş birliği, arkadaşlık ve samimiyet olarak sınıflandırmışlardır.
Brown ve Leigh (1996: 360-361) ise psikolojik iklimi katkı, tanıma, zorluk, rol açıklığı,
destekleyici yönetim ve kendini ifade etme olarak altı boyutta ele almıştır: Katkı, çalışanların
örgütsel süreçleri ve çıktıları etkilemesine yönelik algısıdır. Tanınma, çalışanların yaptıkları
işlerin örgüt tarafından anlamlı bulunup, onaylanmasıdır. Zorluk, çalışanların işleri yaparken
fiziksel, bilişsel ve duyuşsal kaynaklarını daha fazla yatırmalarına ve hedeflerine ulaşmak için
tüm imkânlarını kullanmalarına neden olan durumlardır. Rol açıklığı, çalışanların
sorumluluklarını ve rollerini bilmesi, işlerindeki süreçleri sorma gereksinimi duymadan işine
yoğunlaşmasıdır. Destekleyici yönetim, örgüt yönetiminin iş yapma konusunda esneklik
sağlaması, yetkilendirmesi ve destek olması anlamına gelmektedir. Kendini ifade etme,
çalışanların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, gerçek benliklerini iş rollerine
aktarmalarıdır.
Psikolojik iklimin örgütsel bağlılığı artırma (Kataria vd., 2013: 221; Kawiana vd., 2021:
1054), çatışmayı önleme ve arkadaşlık ilişkilerini samimi hale getirme (James vd., 1977:
231), yöneticilerle çalışanlar arasında uyum sağlama, motivasyonu artırma, stresi azaltma,
işini severek ve zamanında yapma gibi etkileri olduğu söylenebilir.
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5. YÖNTEM
5.1. Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemleri
Araştırmada verilerin toplanmasını sağlamak için soru formu (anket) uygulanmıştır. Soru
formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim
düzeyi ve aylık gelir düzeyine ilişkin demografik özellikleri içeren 5 soruya yer verilmiştir.
İkinci bölümde burnout sendromunu ölçmek için Maslach ve Jackson (1986) tarafından
geliştirilen ve 22 ifadeden oluşan ölçek yer almaktadır. Üçüncü bölümde Metin vd. (2016)
tarafından geliştirilen ve 12 ifadeden oluşan işyerinde erteleme davranışı ölçeği kullanılmıştır.
Anketin dördüncü bölümünde ise psikolojik iklimi ölçmek amacıyla Brown ve Leigh (1996)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır ve 21 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcıların bu
ölçeklerdeki her bir maddeye vereceği cevap için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu
ölçekteki puanlamalar 1= “Kesinlikle Katılmıyorum”, 2= “Katılmıyorum”, 3= “Ne
Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 4= “Katılıyorum”, 5= “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde
derecelendirilmiştir.
Çalışmada nicel analiz yöntemi kullanılmıştır. Burnout sendromu, işyerinde erteleme
davranışı ve psikolojik iklim ölçeklerinin geçerliliklerini tespit etmek için doğrulayıcı faktör
analizi; güvenirliklerini tespit etmek için cronbach alpha güvenirlik analizi; demografik
özellikleri belirlemek için tanımlayıcı istatistiki analizler; değişkenler arasındaki ilişkileri
belirlemek için korelasyon analizi ve burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı
üzerine etkisinde psikolojik iklimin aracı rolünü belirlemek için yapısal eşitlik modellemesi
kullanılmıştır.
5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Kırşehirde un sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kırşehirde un sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerdeki 300 çalışan olarak belirlenmiştir. Çalışmada kolayda örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Belirlenen 384 örneklem sayısı, evren sayısının belli olduğu durumlarda
kullanılabilecek bir yaklaşımdır (Tutar ve Erdem, 2020: 267). Bu doğrultuda evren tam
olarak bilinmediğinden bu işletmelerin çalışanlarına tesadüfî olarak 300 anket formu
dağıtılmıştır. Araştırmaya, eksik ve hatalı doldurulan 8 anket çıkarıldıktan sonra analize tabi
tutulabilir 218 anket formu araştırmada kullanılmıştır. Bu durumda anketlerin geri dönüş
oranı % 76’dır.
5.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmaya yol gösterici olması ve hipotezlerin oluşturulması açısından aşağıdaki model
kurulmuştur.
H1 (-)

Psikolojik
İklim

H2 (-)

Burnout
H3 (+)

İşyerinde
Erteleme
Davranışı

Şekil 1. Araştırma Modeli
Literatür incelendiğinde Bedi vd. (2013) çalışmasında psikolojik iklimin tükenmişliği negatif
yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Jung ve Yoon (2022) çalışmasında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal tükenmişlik arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir.
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Bu çalışmalardan hareketle burnout sendromu ile psikolojik iklim arasındaki ilişkiye yönelik
aşağıdaki hipotez tasarlanmıştır:
H1: Burnout sendromunun psikolojik iklim üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır.
Literatür çalışmalarından Rozental vd. (2022) çalışmasında erteleme ile psikolojik iyi oluş
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Jung ve Yoon (2022) çalışmasında
pozitif psikolojik sermaye ile erteleme davranışı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit
etmiştir. Bu açıklamalardan yola çıkarak psikolojik iklim ile işyerinde erteleme davranışı
arasındaki ilişkiye yönelik şu hipotez tasarlanmıştır:
H2: Psikolojik iklimin işyerinde erteleme davranışı üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır.
Literatür incelendiğinde Çam ve Öğülmüş (2021) çalışmasında okul tükenmişliği ile
akademik erteleme arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Yine benzer
şekilde Balkıs (2013) ve Garavand (2021) çalışmalarında akademik erteleme ve tükenmişlik
arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlemiştir. Ocal (2016) çalışmasında erteleme ile
tükenmişlik arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Enayati ve Tabar (2017)
çalışmasında akademik erteleme ile akademik tükenmişlik arasında pozitif yönlü bir ilişki
belirlemişlerdir. Bu bağlamda burnout sendromu ile işyerinde erteleme davranışı arasındaki
ilişkiye yönelik aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:
H3: Burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerinde pozitif yönlü bir etkisi
vardır.
Burnout sendromu yaşayan çalışanların işyerinde erteleme davranışlarının artacağı
söylenebilir. Psikolojik iklim, burnout sendromu ve işyerinde erteleme davranışının
azalmasında etkili olabilir. Ancak olumsuz bir psikolojik iklim hem burnout sendromunun
hem de işyerinde erteleme davranışının artmasına neden olabilir. Bu bağlamda burnout
sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolü
oynayarak bu etkiyi artıracağı söylenebilir. Aracılık etkisine yönelik son hipotez aşağıdaki
gibi tasarlanmıştır:
H4: Burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklimin
aracı etkisi vardır.
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6. BULGULAR
Araştırmadaki katılımcılara ait cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi ve aylık gelire
ilişkin demografik bilgiler, Tablo 1’de açıklanmaktadır:
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet
Sayı
%
Medeni Durum
Sayı
%
Kadın
22
10,1
Bekâr
43
19,7
Erkek
196
89,9
Evli
175
80,3
Yaşınız
Sayı
%
Eğitim Düzeyi
Sayı
%
18-25
6
2,8
İlköğretim
11
5,0
26-30
16
7,3
Ortaöğretim
112
51,4
31-35
26
11,9
Önlisans
60
27,5
36-40
78
35,8
Lisans
35
16,1
41-45
64
29,4
Aylık Gelir
Sayı
%
46-üstü
28
12,8
2000-5000 TL
8
3,7
5001-10000 TL
198
90,8
10000 TL den fazla
12
5,5
Tablo 1’de görüleceği üzere katılımcıların % 89,9’u (196 kişi) erkeklerden, % 10,1’i (22 kişi)
kadınlardan oluşmaktadır ve % 80,3’ü (175 kişi) evli, % 19,7’si (43 kişi) ise bekârdır.
Katılımcıların % 35,8’i (78 kişi) 36-40 yaş, % 29,4’ü (64 kişi) ise 41-45 yaş aralığında yer
almaktadır. Eğitim düzeyleri incelendiğinde katılımcıların % 51,4’ünün (112 kişi) ortaöğretim
eğitimi aldığı belirlenmiştir. Aylık gelir durumlarına bakıldığında % 90,8’inin (198 kişi)
5001-10000 TL arası aylık gelire sahip oldukları gözlemlenmektedir.
Ölçeklerin güvenirlik analizine ilişkin Cronbach Alpha değerleri aşağıdaki Tablo 2’de
gösterilmektedir:
Tablo 2. Araştırma Ölçeklerine İlişkin Cronbach Alpha Değerleri
Ölçekler
Ölçme Aralığı
İfade Sayısı
α Katsayısı
Burnout Sendromu
5’li Likert
22
0,882
Erteleme Davranışı
5’li Likert
12
0,871
Psikolojik İklim
5’li Likert
21
0,931
Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmıştır ve Tablo 2’de
gösterilmektedir. Burnout sendromu ölçeği için cronbach α=0.882, işyerinde erteleme
davranışı ölçeği için cronbach α=0.871 ve psikolojik iklim ölçeği için cronbach α=0.931
değerleri elde edilmiştir. Bu değerler ölçeklerin güvenilirliğinin kabul edilebilir seviyede
olduğunu göstermektedir (Yıldız ve Uzunsakal, 2018: 19).
Araştırma modelinde ele alınan burnout sendromu, işyerinde erteleme davranışı ve psikolojik
iklim ölçeklerinin geçerliliklerini belirleyebilmek için ölçüm modeline doğrulayıcı faktör
analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucuna göre uyum indisleri χ2/df, GFI, NFI, CFI, TLI
ve RMSEA değerleri, iyi uyum indisleri ve geçerlilik değerleri Tablo 3’de gösterilmektedir:
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Tablo 3. Ölçüm Modelinin DFA Sonuçları
İfade Sayısı
Std. Faktör
t Değerleri ***
CR
AVE
BS1
,701
***
BS2
,818
15,565
BS3
,795
11,335
BS4
,718
10,288
BS5
,795
11,343
BS6
,791
11,283
BS7
,806
11,459
BS8
,789
11,209
BS9
,720
10,316
Burnout
BS10
,803
11,389
Sendromu
BS11
,702
10,017
.932
.632
BS14
,726
8,775
BS15
,819
11,611
BS16
,675
9,670
BS17
,637
9,098
BS18
,647
9,285
BS19
,602
8,630
BS20
,734
10,442
BS21
,549
7,921
İE5
,830
***
İE6
,772
17,144
İE7
,880
15,723
Erteleme
İE8
,755
10,501
Davranışı
İE9
,827
11,481
.956
.535
İE10
,769
12,994
İE11
,696
11,300
İE12
,816
14,110
Pİ1
,698
***
Pİ2
,753
10,809
Pİ3
,873
12,427
Pİ4
,686
9,874
Pİ5
,704
10,082
Pİ6
,691
9,941
Pİ7
,663
9,510
Pİ8
,822
11,686
Psikolojik
Pİ9
,779
11,172
.952
.517
İklim
Pİ10
,754
10,834
Pİ11
,814
11,573
Pİ12
,815
11,656
Pİ13
,808
11,528
Pİ14
,733
10,479
Pİ15
,755
10,835
Pİ16
,598
7,436
Pİ17
,555
7,991
Pİ19
,551
7,886
χ2/df: 3.081; p .000; GFI .917 CFI .969; NFI .939; TLI .920; RMSEA 0.036
*1’e sabitlenmiş olduğunu ifade eder. *** p<.001
Ölçek

Tablo 3’de görüldüğü gibi ölçek maddelerinin standartlaştırılmış faktör yükleri 0.549 ile
0.880 arasında değişmektedir. Bu yüklerin 0.50 değerinin üzerinde olması ölçütün sağlanmış
olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2006). Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda burnout
sendromu ölçeğinin 12, 13 ve 22. ifadeleri, erteleme davranışı ölçeğinin 1, 2, 3 ve 4. ifadeleri
ve psikolojik iklim ölçeğinin 18, 20 ve 21. ifadeleri faktör yükleri düşük olduğu için analiz
kapsamından çıkarılmıştır.
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Tablo 3’de görüleceği üzere doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2/sd=3.081,
GFI=0.917, CFI=0.969, NFI=0.939, TLI=0.920, RMSEA=0.036 değerini aldığı
görülmektedir. Bu bulgular ölçeklerin uyum iyiliği değerlerinin iyi uyum düzeyinde olduğunu
göstermektedir. Ayrıca değişkenlere ilişkin ifadelerin faktör yüklerinin 0.50’nin üzerinde
olduğu, CR değerlerinin 0.70’in üzerinde olduğu ve AVE değerlerinin 0.50’nin üzerinde
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ölçekler için yakınsak geçerliliğin sağlandığı
söylenebilir. Ayrıca ölçüm modelindeki tüm değişkenlere ilişkin AVE (OAV) değerlerinin
arzu edilen minimum düzey olan 0.50’nin üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Değişkenler
arasındaki korelasyonların karelerinin, değişkenlerin OAV değerlerinden düşük olmasından
dolayı ölçeklerin ayırt edici geçerliği de sağladığı görülmektedir (Kline, 2015).
Aşağıdaki Tablo 4’de burnout sendromu, erteleme davranışı ve psikolojik iklim arasındaki
ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır:
Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler
x̄
St. Sapma
1
2
3
Değişkenler
1. Burnout
3,72
0,882
1,00
2. İşyerinde Erteleme Davranışı
2,29
1,146
0,288** 1,00
3. Psikolojik İklim
3,95
0,815
0,506** 0,456** 1,00
**p<0.01
Tablo 4’e göre burnout sendromu ile işyerinde erteleme davranışı arasında (r= 0.288; p<0.01)
pozitif yönlü bir ilişki; burnout sendromu ile psikolojik iklim arasında (r= 0.506; p<0.01)
pozitif yönlü bir ilişki ve işyerinde erteleme davranışı ile psikolojik iklim arasında da (r=
0.456; p<0.01) pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir.
Araştırma hipotezlerinin test edilebilmesi için araştırma verilerine yapısal eşitlik modeli
analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo 5’te gösterilmektedir:
Tablo 5. Doğrudan Etki
İlişkiler
t
SH
P

H1. BS-Pİ
0,468
8,624
0,054
,000
H2. Pİ-İED
0,585
5,941
0,098
,000
H3. BS-İED
0,099
4,413
0,084
,000
Note: SH, Standard Hata; Anlamlılık seviyesi * 0.05 ** 0.01 *** 0.001 (çift yönlü)
Tablo 5’e göre burnout sendromunun psikolojik iklimi pozitif yönde ve anlamlı olarak
etkilediği görülmektedir (β=.468, p<0.001). Buradan hareketle H1 hipotezi reddedilmektedir.
Psikolojik iklim de erteleme davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir
(β=.585, p<0.01). Dolayısıyla H2 hipotezi de reddedilmektedir. Burnout sendromu işyerinde
erteleme davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir (β=.099, p<0.01). Bu
bulgudan hareketle H3 hipotezi kabul edilmektedir.

355

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Aşağıdaki Şekil 2’de yapısal eşitlik modeli sonuçları gösterilmektedir:
Psikolojik İklim

R2= 0.256

.468***

.585***

R2= 0.211

Doğrudan Etki =0,099
İşyerinde
Erteleme
Davranışı

Burnout
Sendromu

Dolaylı Etki =0,274
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları
Şekil 2’de görüldüğü gibi burnout sendromunun psikolojik iklim üzerinde, psikolojik
ikliminde işyerinde erteleme davranışı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Bu analizde aracılık etkisinin belirlenebilmesi için bakılması gereken parametreler dolaylı
(=0,274) ve toplam (=0,373) etki değerleridir. Yani aracı değişken olan psikolojik iklim
modele dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde artma
olmaktadır. Elde edilen bulgulara göre toplam etkide meydana gelen anlamlı artış burnout
sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolü
oynadığını göstermektedir. Bu bulguya göre “Burnout sendromunun işyerinde erteleme
davranışı üzerine etkisinde psikolojik iklimin aracı etkiye sahiptir” şeklindeki H4 hipotezinin
kabul edilmektedir.
Ayrıca bağımsız değişken burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışındaki varyansı
açıklama oranı % 21.1 (R2= 0,211) ve aracı değişken psikolojik iklimdeki varyansı açıklama
oranı % 25.6 (R2= 0,256) civarındadır. Bu durumda burnout sendromu, psikolojik iklim ve
işyerinde erteleme davranışını orta düzeyde etkilemektedir. Yapısal eşitlik modeline ait
anlamlılık değerleri ise aşağıdaki tablo 6’da gösterilmektedir:
Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Anlamlılık (Bootstrap) Değerleri
Doğrudan Etki
LLCI UCCI
()
BS-Pİ
0,468
Pİ-İED
0,585
BS-İED
0,099
Dolaylı Etki
BS-Pİ-İED
0,274
,172 ,392
Toplam Etki
BS-İED
0,373
Anlamlılık analizi %95 güven düzeyinde Bootstrap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bootstrap yönteminde incelenen örneklem 10 kat arttırılarak dolaylı etki hesaplanması
yapılmaktadır. Bu etkiler daha sonra % 95 güven aralığının (CI) alt ve üst sınırlarını
belirlemek üzere kullanılmaktadır. Alt (LLCI) ve üst (ULCI) değerler arasında sıfır (0) değeri
olmadığı sürece varsayılan ilişkilerin anlamlı olduğu söylenebilir (Hayes, 2013). Tablo 5
incelendiğinde psikolojik iklimin aynı modelde en düşük % 17,2 (LLCI:0.172) en yüksek %
39,2 (ULCI:0.392) oranında aracı etki göstereceği belirlenmiştir.
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Değerlerin her ikisinin de pozitif olması varsayılan modelin aracılık etkisinin anlamlı
olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda psikolojik iklimin aracı etkisine dair % 95 güven
aralığında Bootstrap tahminleri incelendiğinde burnout sendromunun işyerinde erteleme
davranışı üzerine etkisinde % 27.4 oranında pozitif yönde bir artışın olduğu görülmüştür (β =
0.274; %95 CI [0.172 ile 0.392]). Şekil 2. deki yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre
psikolojik iklimin % 27.4 dolaylı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda psikolojik
iklimin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışma Kırşehirde un sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına yönelik
olarak yapılmıştır. Katılımcıların demografik bulguları değerlendirildiğinde çoğunluğunun
erkeklerden oluştuğu, evli ve orta yaş aralığında yer aldıkları, orta düzeyde aylık gelire sahip
oldukları, eğitim düzeylerinin ise orta seviyede olduğu gözlemlenmektedir. Bu bulgulardan
hareketle dinamik bir iş gücünün var olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim düzeyleri
açısından değerlendirildiğinde ise eğitim düzeylerinin düşük olduğu ancak sektöre ve çalışılan
işe göre zaman zaman eğitimler verilmesinin etkinlik ve verimlilik açısından fayda
sağlayacağı söylenebilir.
Araştırma modeline yönelik yapılan analizler sonucunda burnout sendromunun psikolojik
iklimi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulguya göre burnout sendromu arttıkça
psikolojik iklimde artmaktadır. Ancak oluşturulan hipotez “Burnout sendromunun psikolojik
iklim üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır” şeklindedir. Nitekim Bedi vd. (2013)
çalışmasında psikolojik iklimin tükenmişliği negatif yönde etkilediğini saptamışlardır.
Çalışmada elde edilen bu bulgu beklenilen aksi olsa da burnout sendromunun artmasıyla yani
tükenmişlik arttıkça bunu azaltmaya yönelik psikolojik iklimde artacaktır şeklinde
yorumlanabilir. Ya da bu bulgu burnout sedromu nedeniyle olumsuz psikolojik iklimin
artacağı şeklinde değerlendirilebilir. İki kavram arasındaki ikili ilişkiye yeterli düzeyde bir
çalışmaya rastlanılamamış olması sebebiyle bu bulgu literatüre katkı niteliğindedir.
Çalışmada psikolojik iklimin işyerinde erteleme davranışını pozitif yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Bu bulguya göre psikolojik iklim arttıkça işyerinde erteleme davranışı da
artmaktadır. Ancak oluşturulan hipotez “Psikolojik iklimin işyerinde erteleme davranışı
üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır” şeklindedir. Bu iki kavram arasındaki ilişkiye yönelik
yeterli düzeyde bir çalışmaya rastlanılamamıştır ve bu yüzden literatüre katkı niteliğindedir.
Bu bulgu psikolojik iklimin verdiği huzur, rahatlık ve esneklik sebebiyle çalışanların işleri
ertelemeye gittiği şeklinde yorumlanabilir. Bu bağlamda işyerinde erteleme davranışını
azaltmak için psikolojik iklim yerine çalışanın kendini oyalayan ve ertelemeye neden
durumları ortadan kaldırması fayda sağlayabilir.
Çalışmada burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışını pozitif yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Buna göre burnout sendromu arttıkça işyerinde erteleme davranışı da artmaktadır.
Nitekim Çam ve Öğülmüş (2021), Balkıs (2013), Garavand (2021), Ocal (2016), Enayati ve
Tabar (2017)’ın çalışmalarında elde ettiği sonuçlar bu bulguyu desteklemektedir. Bu
bağlamda burnout sendromunun artması yani tükenmişliğin artmasıyla çalışan iş yapmaktan
sıkılıp işyerinde erteleme davranışına yöneleceği şeklinde yorumlanabilir. Bu yüzden iş
erteleme davranışını azaltmak için öncelikle tükenmişliğin ortadan kaldırılması ve
tükenmişliği azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması faydalı olabilir.
Aracı etki sonuçlarına göre, burnout sendromunun işyerinde erteleme davranışı üzerine
etkisinde psikolojik iklimin aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmada burnout
sendromunun psikolojik iklimi artırdığı, psikolojik ikliminde işyerinde erteleme davranışını
artırdığı tespit edilmiştir.
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Oysaki oluşturulan hipotezler burnout sendromunun psikolojik iklimi ve psikolojik iklimin de
işyerinde erteleme davranışını negatif yönde etkileyeceği şeklindedir. Ancak elde edilen
bulgunun pozitif yönde olması, bu üç kavrama bütüncül olarak ele alan bir çalışmaya
rastlanılamamış olunması ve aracılık etkisinin tespit edilmesi sebebiyle literatüre katkı olarak
ifade edilebilir.
Çalışmanın iş yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu bir sektörde yapılmış olması ve bu
yüzden çalışanların çalışmaya yeterince zaman ayıramamaları, çalışmanın tek bir sektörle
sınırlı kalması, zaman ve maliyet gibi kısıtları bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda
araştırmacılar, burnout sendromunu azaltmaya yönelik psikolojik sermaye veya psikolojik iyi
oluş kavramları ile nicel çalışmalar yapılabilir. İşyerinde erteleme davranışının diğer
sebeplerini ortaya koyan nicel ve nitel çalışmalar yapılabilir. Diğer taraftan psikolojik iklimin
burnout ve işyerinde erteleme davranışı üzerine etkisini inceleyen bir çalışma farklı
sektörlerde gerçekleştirilebilir. Yöneticiler ise burnout sendromunun azaltılması için
motivasyon eğitimleri verilmesini sağlayabilir. Ayrıca yöneticiler işyerinde erteleme
davranışını azaltmak için çalışanlara zaman zaman uyarılarda bulunabilirler ve çalışanlara
işyerinde erteleme davranışının verdiği zararlar konusunda bilgilendirmeler yapabilirler.
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÖZ DUYARLIK VE SOSYAL MEDYA
BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Evren ERZEN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9726-2688
Gizem Nurhan DAĞLI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi
ORCID: 0000-0001-9971-6348
ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrenimine devam etmekte olan bireylerin bilinçli farkındalık
ile öz duyarlık ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Veri
toplama araçları olarak Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Sosyal Medya
Bozukluğu Ölçeği, Öz Duyarlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel desende tasarlanan bu araştırmanın örneklemini; 2021–2022 eğitim
öğretim yılında İç Anadolu Bölgesi’ndeki iki devlet üniversitesinin çeşitli bölümlerinde
öğrenim görmekte olan 17-29 yaşları arasındaki 470 öğrenci oluşturmaktadır (SS: 1.83).
Araştırma örnekleminde, 343 (%71.8) kız ve 135 (%28.2) erkek öğrenci yer almaktadır.
Gerçekleştirilen analizler bilinçli farkındalık ve öz duyarlık arasında düşük düzeyde pozitif
yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir (r = .29, p<.01). Bilinçli farkındalık ve sosyal
medya bağımlılığı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal
regresyon analizi sonucunda sosyal medya kullanım bozukluğu ve öz duyarlığın, bilinçli
farkındalığa ilişkin varyansın %10’unu açıkladığı belirlenmiştir. Bu değişkenlerden sosyal
medya bağımlılığı (ß= .10, p<.05) ve öz duyarlık (ß=.33, p<.05) değişkenlerinin modele
katkısı anlamlı bulunmuştur. Demografik değişkenlere ilişkin gerçekleştirilen analizler
sonucunda bilinçli farkındalık düzeyinde cinsiyet açısından kızlar lehine (U =18666,000, p<.
05), telefon hattına tanımlı internet paketi açısından telefonunda internet olmayanlar lehine
(U=500,000, p<.05) anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bilinçli farkındalık
düzeyinde akıllı telefon kullanma (U = 313,500, p>. 05) ve sosyal medya kullanma durumu
açısından (U =102653.500, p>.05) anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Bununla
birlikte bilinçli farkındalık ile öğrenim görülen bölüm (x2=2.926; sd=7), sınıf düzeyi
(x2=3.530; sd=3), internette zaman geçirme süresi (x2=3.446; sd=3) ve sosyal medya
profillerine girme sıklığı (x2=4.731; sd=4) değişkenleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür doğrultusunda
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Öz Duyarlık, Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu
THE RELATIONSHIP OF SELF-COMPASSION AND SOCIAL MEDIA USE
DISORDER WITH MINDFULNESS
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationships between mindfulness, self-compassion
and social media use disorder levels of individuals who are continuing their university
education.
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Adolescent and Adult Mindfulness Scale, Social Media Use Disorder Scale, Self-Compassion
Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. The sample of this
research, which was designed in correlational design one of the quantitative research methods.
The sample consists 470 students between the ages of 17-29 are studying in various
departments of two state universities in the Central Anatolia Region which was of the 20212022 academic year (SS: 1.83). In the research sample, there are 343 (71.8%) female and 135
(28.2%) male students. The analyzes performed show that there is a low level of positive and
significant correlation between mindfulness and self-compassion (r = .29, p<.01). It was
determined that there was no significant correlation between mindfulness and social media
use disorder. As a result of multiple linear regression analysis, it was determined that social
media use disorder and self-compassion explained 10% of the variance regarding
mindfulness. Among these variables, the contribution of social media addiction (ß= .10,
p<.05) and self-compassion (ß=.33, p<.05) variables to the model was found to be significant.
As a result of the analyzes performed on demographic variables, it was determined that there
was a significant difference in mindfulness level in favor of girls in terms of gender (U
=18666,000, p<. 05) and in favor of those who did not have internet on their phone
(U=500,000, p<.05) in terms of internet package defined for the phone line. In addition, it was
determined that there was no significant difference in mindfulness level in terms of using a
smart phone (U = 313,500, p>. 05) and using social media (U = 102653,500, p>.05). In
addition, the department which the students’ attended (x2=2.926; sd=7), grade level
(x2=3.530; sd=3), time spent on the internet (x2=3.446; sd=3) and frequency of entering social
media profiles (x2=4.731; sd=4) were determined that there was no statistically significant
difference between the variables. The findings were discussed in the light of the literature.
Keywords: Mindfulness, Self-Compassion, Social Media Use Disorder
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60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKADEMIK BENLIK SAYGISI ILE ANKSIYETE
DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Makbule BAKAN
ORCID: 0000-0002-2737-0971
Prof. Dr. Saide ÖZBEY
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Araştırma, okul öncesi dönem 60-72 aylık çocukların akademik benlik saygısı ile anksiyete
düzeylerinin ilişkili olup olmadığını, ilişki varsa ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Akademik benlik saygısı, bireyin eğitim ortamında kendi öğrenme yeteneğini
nasıl algıladığı ve kendi akademik öğrenmelerine dair geliştirdiği kanılar bütünüdür.
Anksiyete ise, birey tarafından istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında algılanan tehlike,
gerilim, korku hali ya da nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz ve kötü bir olay olacakmış
endişesi ile yaşanan olumsuz bir alarm duygusudur. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli,
değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek ve olası sonuçları tahmin etmek için kullanılan bir
yöntemdir. Araştırmanın evrenini, Erzurum ili Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde
okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık 2188 çocuk oluşturmaktadır. Evrendeki kişi
sayısı tespit edilerek örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır ve bunun sonucunda 300 çocuk
araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan çalışmada, araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel
Bilgi Formu”, “Akademik Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete
(Kaygı) Ölçeği Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Bu ölçekler Erzurum ilinin üç büyük merkez
ilçesi olan Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bulunan 6 bağımsız anaokulu ve 6
ilkokul bünyesindeki anasınıfı öğretmenlerine verilmiştir. Öğretmenler her bir ölçeği
sınıflarında bulunan öğrencilere göre doldurmuşlardır. Doldurulan ölçek formlar araştırmacı
tarafından tüm okullardan teslim alınmıştır. Elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak
SPSS 22 programı ile analiz edilecektir. Araştırma sonucu analizler doğrultusunda
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Akademik Benlik Saygısı, Anksiyete
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELFESTEEM AND ANXIETY LEVELS OF 60-72 MONTH-OLD CHILDREN
ABSTRACT
The study was conducted to determine whether there is a relationship between the academic
self-esteem and anxiety levels of preschool children aged 60-72 months, and if there is a
relationship, to what extent. Academic self-esteem is the set of opinions that an individual
perceives about his/her own learning ability in the educational environment and develops
his/her own academic learning. Anxiety, on the other hand, is a negative sense of alarm
experienced by the individual when faced with an undesirable situation, perceived danger,
tension, fear, or the fear that an unknown, sincere, uncertain and bad event will happen. The
relational survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the
research. The relational screening model is a method used to determine the relationships
between variables and to predict possible outcomes.
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The population of the research consists of 2188 children aged 60-72 months who continue
their pre-school education in Yakutiye, Palandöken and Aziziye districts of Erzurum. The
sample size was calculated by determining the number of people in the population, and as a
result, 300 children were included in the study. In the study, "Personal Information Form",
"Academic Self-Esteem Scale" and "Anxiety Scale for Preschool Children" were used. These
scales were given to kindergarten teachers in 6 independent kindergartens and 6 primary
schools in Yakutiye, Palandöken and Aziziye districts, which are the three big central districts
of Erzurum. Teachers filled out each scale according to the students in their classes. The
completed scale forms were received by the researcher from all schools. The obtained data
will be transferred to electronic environment and analyzed with SPSS 22 program. The results
of the research will be discussed in line with the analysis.
Keywords: Preschool Period, Academic Self-Esteem, Anxiety
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BİR PSİKOLOJİK İSTİSMAR BİÇİMİ: GASLIGHTING1
Doç. Dr. Veda Bilican GÖKKAYA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-5083-6445
Özet
İstismar olgusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sorun alanlarından birini
oluşturmaktadır. Bir toplum sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan istismar, toplumsal
yapıdaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği (toplumdaki eşitsiz güç ilişkileri) temelinde daha da
şiddetini artırmakta ve mağdurlar yaratmaktadır. Sözü edilen mağdurlar ise genellikle kadın
ve çocuklardır.
Aile içi ve yakın ilişkilerde daha sık görülen istismar kendini fiziksel, duygusal/psikolojik,
ekonomik ve cinsel olmak üzere farklı türlerde gösterebilmektedir. Ancak özellikle
duygusal/psikolojik istismar, istismar türleri arasında en yaygın olanı ve saklı kalan kısmı
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise bu istismar türünün bireyler arasında bilinmemesi ya da
maruz kalındığının farkında olunamamasıdır.
Birey üzerinde güç ve kontrol kurmak amacıyla ortaya çıkan istismar ister fiziksel ister
psikolojik ister ekonomik isterse cinsel vb. olsun, bireyin hem bedensel hem de ruhsal
sağlığını derinden etkilemektedir. Birey sağlığını etkileyen istismarlardan biri de; bir
psikolojik istismar biçimi olan Gaslighting’tir.
Gaslighting kavramı, ilk olarak Patrick Hamilton’ın 1938 tarihli “Gas Light” -Gaz Lambasıadlı tiyatro oyunuyla daha sonra ise bu tiyatro oyunundan uyarlanan Ingrid Bergman'ın
başrolünü oynadığı 1944 yapımı filmle gündeme gelmiştir (Abramson 2014; Grandia, 2020).
Bu kavram, akademik yayınlarda ilk olarak psikanalizde ve daha yakın zamanda da felsefede
ele alınmıştır (Spear, 2018). 2015 yılında İngiltere'de aile içi şiddet ceza yasasının resmi bir
parçası haline getirilen (Demirel, 2020: 9) gaslighting, bugün ise zihin manipülasyonunu
tanımlamak için kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir kavramdır (Sweet, 2019: 851).
İngilizcede “to gaslight someone” olarak kullanılan ve Türkçede birebir karşılığı olmayan
(Yılmaz, 2018) gaslighting, bireyin (genelde erkektir), karşısındaki ya da hedefindeki
mağdurun duygu, düşünce ve eylemlerini kontrol etmeye çalıştığı, karmaşık ve zararlı
psikolojik bir manipülasyon biçimidir (Dorpat, 2007). Mağdurların “deli" gibi görünmesini
veya hissetmesini amaçlayan bir tür psikolojik istismar (Sweet, 2019) olarak ifade edilen
gaslighting -gaz aydınlatması-, duygusal/romantik ilişkiler başta olmak üzere, okulda,
işyerinde vb. alanlarda da ortaya çıkabilmektedir.
Nitel bir çalışma olan bu derlemenin amacı da henüz dilimizde tam bir karşılığı olmayan
gaslighting olgusunun üzerinde durmak, konu ile ilgili bireylerde (özellikle de kadınlarda)
bilinç oluşturarak, farkındalık yaratmak ve bu istismar türünden korunmaları için öneriler
sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: İstismar, Psikolojik İstismar, Gaslighting

1

Yurt dışı alanyazın incelendiğinde gaslighting olgusu genellikle şiddet (violence) kavramıyla değil psikolojik
istismar (pschygolical abuse) kavramıyla ifade edilmektedir. Bu çalışmada da gaslighting olgusu, psikolojik
istismar olarak ifade edilecektir.
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A FORM OF PSYCHOLOGICAL ABUSE: GASLIGHTING
Abstract
The phenomenon of abuse constitutes one of the important problem areas in Turkey as well as
worldwide. Abuse, which is a public health problem, increases its violence and creates
victims on the basis of gender inequality in the social structure (unequal power relations in
society). The victims in question are usually women and children.
Abuse, which is more common in family and close relationships, can manifest itself in
different types such as physical, emotional/psychological, economic, and sexual abuse.
However, especially emotional/psychological abuse is the most common and hidden part
among the types of abuse. The reason for this is that this type of abuse is not known among
individuals or that they are not aware of being exposed.
Abuse that emerges in order to establish power and control over the individual, whether it is
physical, psychological, economic, sexual, etc., deeply affects both the physical and mental
health of the individual. Gaslighting, a form of psychological abuse, is one of the abuses that
affect individual health.
The concept of gaslighting first came to the fore with Patrick Hamilton's theater play "Gas
Light" in 1938 and then with the 1944 movie starring Ingrid Bergman, which was adapted
from this theater play (Abramson 2014; Grandia, 2020). This concept was discussed in
academic publications, first, in psychoanalysis and, more recently, in philosophy (Spear,
2018). Gaslighting, which was made an official part of the domestic violence penal code in
England in 2015 (Demirel, 2020: 9), is a concept that is increasingly used to describe mind
manipulation nowadays (Sweet, 2019: 851).
Gaslighting, which is used in the form of "to gaslight someone" in English and does not have
an exact literal equivalent in Turkish (Yılmaz, 2018), is a complex and harmful form of
psychological manipulation in which the individual (usually male) tries to control the
emotions, thoughts, and actions of the target victim (Dorpat, 2007). Gaslighting, which is
expressed as a kind of psychological abuse (Sweet, 2019) aimed at making victims look or
feel "crazy," can also emerge in areas such as school and the workplace, especially in
emotional/romantic relationships.
The aim of this review, which is a qualitative study, is to focus on the phenomenon of
gaslighting, which does not have an exact equivalent in our language yet, to raise awareness
of the subject among individuals (especially women), and to offer suggestions for protection
from this type of abuse.
Keywords: Abuse, Psychological Abuse, Gaslighting
Giriş
İstismar, insan hakları çerçevesinde bir hak ihlali olarak karşımıza çıkan ve bireylerin yaşam
kalitelerine büyük ölçüde zarar veren, bedensel ve ruhsal sağlıklarında olumsuz etkiler
yaratan ve bugün hemen hemen her toplumda mücadele edilen bir toplum sağlığı sorunudur.
Birey sağlığını etkileyen istismarlardan biri de; bir psikolojik istismar biçimi olan
Gaslighting’tir.
İngilizcede “to gaslight someone” olarak kullanılan ve Türkçede birebir karşılığı olmayan
(Yılmaz, 2018) gaslighting, bireyin (genelde erkektir), karşısındaki ya da hedefindeki
mağdurun duygu, düşünce ve eylemlerini kontrol etmeye çalıştığı, karmaşık ve zararlı
psikolojik bir manipülasyon biçimidir (Dorpat, 2007).

367

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Mağdurların “deli" gibi görünmesini veya hissetmesini amaçlayan bir tür psikolojik istismar
(Sweet, 2019) olarak ifade edilen gaslighting -gaz aydınlatması-, duygusal/romantik ilişkiler
başta olmak üzere, okulda, işyerinde vb. alanlarda da ortaya çıkabilmektedir.
Özellikle duygusal/romantik ilişkilerde kendini gösteren gaslightingte kadınlar, erkeklerden
daha fazla hedef olmakta (Abramson, 2014) bu da toplumsal cinsiyet olgusunu ön plana
çıkarmaktadır. Toplumdaki toplumsal cinsiyete ilişkin yargılar, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ve onun beraberinde getirdiği olumsuzlukların (örneğin; kadının
şiddete/istismara maruz kalması gibi) sürmesinde etkin bir rol oynamaktadır.
Bireyi/bireyleri (genelde kadınlardır) kontrol etmek, denetlemek, gücü elinde tutmak gibi
amaçlarla yapılan bu istismar biçiminin, bireyler arasında bilinmemesi ya da maruz
kalındığının farkında olunamaması, psikolojik istismarı yaşayan (gaslighting) mağdur için
oldukça hırpalayıcı, travmatik olabilmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmada, toplum ve bireylerde bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak
adına ilk olarak konu ile ilgili kavramlara (cinsiyet, toplumsal cinsiyet, istismar, psikolojik
istismar, gaslighting vb.) daha sonra ise bir psikolojik istismar biçimi olan Gaslighting’e yer
verilmiştir.
1.Cinsiyet (Sex) ve Toplumsal Cinsiyet (Gender) Kavramları Üzerine
Cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik özelliklerine vurgu yaparken toplumsal cinsiyet
kavramı ise toplumdaki kadınların ve erkeklerin toplum tarafından oluşturulmuş/genel kabul
görmüş/benimsenmiş olan görev ve sorumluluklarına vurgu yapmakta ve toplumun bireyi
nasıl algıladığı, bireye hangi anlamlar yüklediği, onlardan neler beklediğine odaklanmaktadır
(Bilican-Gökkaya, 2018: 14).
Söz konusu olan toplumsal cinsiyet, toplumsallaşma ile bireylere hem aile hem de toplumdaki
diğer kurumlar (eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk vb.) tarafından aktarılmaktadır.
Toplumsallaşmayla oluşturulan toplumsal cinsiyet, “kadınlık” “erkeklik” gibi kimlikleri inşa
ederken kadın ve erkeğe özgü rolleri de beraberinde getirmektedir. “Güç, akıl, aktiflik,
çatışmadan kaçmamak, şiddet uygulayabilmek, rekabet becerisi ve başarı tutkusu, teknolojik
bilgiye ve uzmanlığa sahip olmayı istemek, risk alma ve macera peşinde koşma arzusu ve
kahramanlık istencine sahip olmak, erkeklik belirtisi olarak kabul edilmektedir. Öte yandan
duygusallık, pasiflik, barışçılık, anlayışlı ve şefkatli olmak gibi özellikler de kadınsılık
belirtisi olarak tanımlanmaktadır” (Sancar, 2016: 29). Diğer bir deyişle erkekler tarihsel
olarak rasyonel, duygularını kontrol etme yeteneğine sahip varlıklar olarak görülürken
kadınlar, aşırı duygusal ve duygularını kontrol edemeyen varlıklar olarak görülmektedirler
(Sweet, 2019). Toplumsal cinsiyete ilişkin bu ve buna benzer yargılar, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ve onun beraberinde getirdiği olumsuzlukların (örneğin; kadının
şiddete/istismara maruz kalması gibi) sürmesinde etkin bir rol oynamaktadır.
2. İstismar ve Psikolojik İstismar Kavramı Üzerine:
Her dönem ve toplumda yaşanan önemli bir sorunlardan biri olan istismar olgusu, herhangi
“birinin iyi niyetini kötüye kullanma” ve “sömürme” anlamına gelmektedir (Türk Dil
Kurumu, 2022). Kötü muamele, sömürü, eziyet gibi eylemlerin yanı sıra şiddet, yaralama,
saldırı, ihlal vb. gibi birçok eylemi de kapsadığı belirtilen (Dombak ve Çelik, 2020: 426)
istismarın türlerine bakıldığında ise; fiziksel, cinsel, duygusal/psikolojik ve ekonomik istismar
olarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Ersanlı vd., 2013; Göde vd., 2000; Nar ve Çakmak
Tolan, 2022: 357)
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Aile içi ve yakın ilişkilerde daha sık görülen istismar kendini farklı türlerde gösterse de
psikolojik/duygusal istismar, istismar türleri arasında en yaygın olanı ve saklı kalan kısmı
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise bu istismar türünün bireyler arasında bilinmemesi ya da
maruz kalındığının farkında olunamamasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü psikolojik istismarı, bireyin hareket alanının kısıtlanması, tehdit
edilmesi, suçlanması, aşağılanması, alay edilmesi, korkutulması, duygusal olarak
reddedilmesi, saldırgan ve düşmanca tavırlar/davranışlar sergilenmesi vb. olarak
tanımlamaktadır (WHO, 2006’den akt.: Bostan ve Duru, 2019: 208).
Bireyi (ki özellikle kadınları) başkalarının yanında küçük düşürmek, utandırmak, değersiz,
yetersiz ve suçlu hissettirmek gibi davranışları kapsayan psikolojik istismar, sinsi ve kademeli
bir şekilde meydana geldiği ve tespit edilmesi zor olduğu için mağdurda "görünmez izler"
bırakmakta ve böylece fiziksel istismardan daha yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir (MorenoManso vd., 2011; Follingstad ve Rogers, 2014). Dorpat (2007)’ın deyimiyle psikolojik
istismar, bireyin zihnine ve ruhuna zarar verir ve en kötü ihtimalle yok eder.
Coğrafya, sosyo-ekonomik sınıf, dil, din, ırk, eğitim vb. faktörlerden bağımsız olan ve fiziksel
şiddetten daha yaygın olan psikolojik/duygusal istismar biçimlerinden biri de henüz çoğu kişi
tarafından bilinmeyen ancak maruz kalınan Gaslighting -gaz aydınlatması- olgusudur.
3.Gaslighting Kavramı ve Gaslight Filmi Üzerine:
Birey üzerinde güç ve kontrol kurmak amacıyla ortaya çıkan istismar ister fiziksel ister
psikolojik ister ekonomik isterse cinsel vb. olsun, bireyin hem bedensel hem de ruhsal
sağlığını derinden etkilemektedir. Birey sağlığını etkileyen istismarlardan biri de; bir
psikolojik istismar biçimi olan Gaslighting’tir.
Gaslighting kavramı, ilk olarak Patrick Hamilton’ın 1938 tarihli “Gas Light” -Gaz Lambasıadlı tiyatro oyunuyla daha sonra ise bu tiyatro oyunundan uyarlanan Ingrid Bergman'ın
başrolünü oynadığı 1944 yapımı filmle gündeme gelmiştir (Abramson 2014; Grandia, 2020).
Bu kavram, akademik yayınlarda ilk olarak psikanalizde ve daha yakın zamanda da felsefede
ele alınmıştır (Spear, 2018). 2015 yılında İngiltere'de aile içi şiddet ceza yasasının resmi bir
parçası haline getirilen (Demirel, 2020: 9) gaslighting, bugün ise zihin manipülasyonunu
tanımlamak için kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir kavramdır (Sweet, 2019: 851).
İngilizcede “to gaslight someone” olarak kullanılan ve Türkçede birebir karşılığı olmayan
(Yılmaz, 2018: 450) gaslighting, bireyin (genelde erkektir), karşısındaki ya da hedefindeki
mağdurun duygu, düşünce ve eylemlerini kontrol etmeye çalıştığı, karmaşık ve zararlı
psikolojik bir manipülasyon biçimidir (Dorpat, 2007). Mağdurların “deli" gibi görünmesini
veya hissetmesini amaçlayan bir tür psikolojik istismar (Sweet, 2019) olarak ifade edilen
gaslighting -gaz aydınlatması-, duygusal/romantik ilişkiler başta olmak üzere, okulda,
işyerinde vb. alanlarda da ortaya çıkabilmektedir.
Gaslight Filmi:
1944’te Ingrid Bergman ve Charles Boyer’in rol aldığı, yönetmenliğini George Cukor’un
yaptığı Gaslight Filmi’nde; Paula (Ingrid Bergman), eşi Gregory (Charles Boyer)’nin
gaslighting mağdurudur.
Filmin konusu ise şöyledir: Küçük Paula Alquist ve teyzesi Alice birlikte yaşadıkları evde bir
saldırıya uğrarlar ve Alice öldürülür ancak katil yakalanamamıştır. Yatılı okula gönderilen
Paula, on yıl sonra müzik kariyerinde şarkıcı olarak ilerlemeye başlar. Müzik öğretmeni
Gregory Anton'a aşık olan ve kısa bir tanışıklıktan sonra onunla evlenen Paula, Gregory için
kariyerinden vazgeçer. Gregory, Paula’nın teyzesi Alice’den miras kalan mücevherleri çalmak
için Alice’in öldüğü eve taşınmak ister ve Paula’yı buna ikna eder.
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Paula artık sevmediği, kendisinde büyük bir travmaya sebep olan o evde yaşamaya başlar.
Gregory, yeni taşındıkları yerde türlü bahanelerle Paula’nın yeni insanlarla tanışmasını ve
konuşmasını da engeller. Evin çalışanlarını bile Paula’yı rahatsız etmemeleri konusunda uyarır.
Böylece Paula’nın çevresinde sadece tek bir insan kalmıştır, o da eşi Gregory’dir
(www.beyazperde.com).
Filmin ilerleyen sahnelerinde Gregory, evdeki eşyaları saklamaya başlar. Hizmetçiyle flört
eder. Her gece yaşadıkları evin gaz lambasını biraz daha kısar. Bir yandan da çatı katında
mücevher arar. Gaz lambasındaki değişimi ya da ayak seslerini soran Paula’ya ise sert tepkiler
veren Gregory, bunların sadece onun hayal gücünde var olduğunu söyler. Bütün bunlar
sonucunda Paula’nın, kendi yargılarına ve zihinsel yeteneklerine olan güveni giderek
kötüleşmeye başlar. Diğer yandan Gregory çevresindekilere de Paula’nın hasta olduğunu
anlatır ve karısını, dış dünyadan yavaş yavaş izole eder. Amacı Paula’yı aklını kaybettiğine
inandırarak, kliniğe kapattırıp, mücevherlere sahip olmaktır. Ancak eve gelen dedektifin,
Paula’ya yaşananları kendisinin de gördüğünü söylemesi ve olayları araştırması Paula’nın
haklılığını ortaya çıkarır (Spear, 2018; Abramson, 2014; Demirel, 2020: 8; Dorpat, 2007: 178;
https://webteizle.pro/izle/altyazi/gaslight).
Tiyatro oyunu ve onun bir uyarlaması olan bu filmle gaslighting kavramı, bir bireyi farklı
psikolojik teknikler aracılığıyla kendi akıl sağlığını, yargılarını sorgulamaya götürecek
biçimde manipüle etmek anlamında sıklıkla kullanılmış ve literatürde kendine geniş yer
bulmuştur.
4.Bir Psikolojik İstismar Biçimi: Gaslighting
İlişkilerde kontrolü ve gücü sağlamak ve sürdürmek isteyen gaslighter (istismarcı) ile
gaslightee (mağdur) arasında oluşan (Stern, 2007) gaslighting, sadece yakın ilişki içinde
bulunan bireyler arasında değil aynı zamanda aile bireyleri, çalışan-işveren, iş arkadaşları,
siyasi yöneticilerle halk, öğretmenlerle öğrenciler arasında da olabilmektedir (Spear, 2018: 4;
Urgan, 2020: 98).
Kadınların, erkeklerden daha fazla hedef olduğu (Abramson, 2014) gaslighting taktiğinde
istismarcı, mağdurun kontrolünü ve gücünü elinde tutmak istemekte ve bu isteğini
gerçekleştirmek için mağduru, diğer arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaştırmaya
çalışmaktadır. Bu taktik istismarcının, mağdurun düşüncelerini ve eylemlerini
etkileyebilmesini kolaylaştırmaktadır. Mağdurun tamamen kendi kontrolü altında olmasından
büyük zevk duyan istismarcı, yanlış yönlendirme, çelişkili ifadeler kullanma, yalan söyleme,
duygu sömürüsü yapma, mağdur rolü oynama, aşağılama, suçluluk hissettirme vb.
stratejiler/taktiktikler kullanarak, mağduru istikrarsızlaştırmaya ve onun inancını etkisiz hale
getirmeye çalışmaktadır (Demirel, 2020: 10; Yılmaz, 2018: 450; Urgan, 2020: 96). Bu
stratejilerin hangilerinin ne zaman ve ne düzeyde kullanılacağını ise mağdurun kişilik
özellikleri, ortam, istismarcının amacı ve ihtiyacı belirlemektedir (Yılmaz, 2018: 450; Urgan,
2020: 96).
Psikolojik istismar yaşanan bir ilişkide, istismarcının kişilik özellikleri ile maruz kalan bireyin
kişilik özellikleri belirleyici faktörlerdir. İstismarı yapan/uygulayan kişilerde; narsist kişilik
özellikleri ve antisosyal davranış bozukluğu görülme sıklığı yüksek bulunurken başkaları
tarafından onay ve kabul görme ihtiyacı yüksek, olumsuz duygulardan kaçınan, hayır
diyemeyen, özgüven eksikliği yaşayan bireyler bu istismara daha açıktır (Yılmaz, 2018: 450).
Diğer bir deyişle son derece hassas ve empatik olan kişiler, gaslighteer için mükemmel bir
hedeftir çünkü bu özelliklere sahip kişiler, başkalarının duygusal sıkıntılarına karşı duyarlıdır.
Tüm bu özellikler, psikolojik istismarın son derece gizli bir şekli olan gaslightinge karşı
savunmasız kalmaya neden olmaktadır (Demirel, 2020: 11).
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Abramson (2014; 1), gaslighter tarafından gaslightee’e yönelik olarak kullanılan bazı sözel
taciz ifadelerini şöyle sıralamıştır:
Sen delisin.
Bu kadar hassas olma.
Paranoyaklaşma.
Sadece şaka yapıyordum!
Bu, hiçbir şey ifade etmez.
Hayal görüyorsun.
Aşırı tepki veriyorsun.
Bu kadar sinirlenmeye gerek yok.
Böyle bir şey asla olmadı.
Endişeleniyorum, bence iyi değilsin.
İstismarcısından gelen bu ve buna benzer ithamlar, mağdurun kendi hafızasını ve akılını,
tutum ve davranışlarını sorgulamasına sebebiyet vermekte, mağdur en güvendiği bireyden
böyle bir istismar beklemediğinden, yaşadığı ya da içinde bulunduğu istismarın farkına
varamamaktadır.
Dolayısıyla istismarcının (gaslighter), mağduru (gaslightee) seviyormuş, onun için
endişeleniyormuş vb. gibi davranarak üzerinde kontrol kurması, uygulanan psikolojik
istismarı tespit etmeyi oldukça zorlaştırmakta bu da istismarın şiddetini daha da arttırmaktadır
(Moreno-Manso vd., 2013). Diğer bir deyişle psikolojik istismar biçimi olan gaslightingin
tespit edilmesi kolay olmadığından müdahale edilmesi de güçleşmekte, etkileri bakımından da
fiziksel istismardan daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (Demirel, 2020: 7;
Urgan, 2020: 97-98).
Özetle birinin görüşlerini, inançlarını, tepkilerini ve algılarını baltalamayı amaçlayan
(Abramson, 2014) gaslighting -gaz aydınlatması- de istismarı uygulayan kişi, mağduru
kendine bağımlı hale getirmekte, mağdur da belli bir süre sonra duygu, düşünce ve
eylemlerinde şüpheye düşerek, karar alma yetisini kaybetmekte ve kendini tamamen
istismarcının insafına bırakmaktadır. Tüm bunların sonucunda kendisini sorgulayan,
kendinden şüphe duyan, benlik saygısı azalan mağdurda anksiyete, depresyon vb. gibi sağlık
sorunları gelişebilmektedir (Dorpat, 1996).
Son Söz:
İstismar özellikle de kadına yönelik istismar, kadınların insan haklarına karşı yapılmış bir hak
ihlal olmakla beraber kadınların hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarını hem de sosyal
yaşamlarını derinden etkilemekte onların yaşam kalitelerini düşürmektedir.
Kamusal ve özel alanlarda karşımıza çıkan kadına yönelik istismar özellikle özel alanda daha
çok gerçekleşmektedir. İstismarın özel alanda gerçekleşiyor olması sadece bundan kadının
etkileneceği düşüncesini akla getirebilir ancak bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü
istismar sadece bireyleri değil aynı zamanda tüm toplumsal yapıyı da etkileyeceğinden,
dikkatle ele alınması ve çözülmesi gereken önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Dolayısıyla
çocukların yetiştirildiği aile ortamının güvenli, aile bireyleri (anne-baba-çocuklar) arasındaki
ilişkilerin sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun için de aile içerisinde ya da toplumsal alanda
istismar konusunda bireylerin farkındalığını artırıcı eğitim ve faaliyetlerin
yapılması/düzenlenmesi, istismarı olumlayan, meşrulaştıran vb. düşünceleri değiştirmek hatta
ortadan kaldırmak gerekmektedir.
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İstismar türleri içerisinde özellikle delil/kanıt göstermeden ilerleyen ve mağdurların
sağlıklarını ve sosyal yaşamlarını derinden etkileyen psikolojik/duygusal istismar türü olan
gaslighting konusunda da toplumda (özellikle kadınlarda) farkındalık yaratmak, koruyucu ve
önleyici tedbirler alıp, mağdurları ya da risk altında olan bireyleri korumak için yasal
önlemler alınması gerekmektedir.
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AFETLERIN KADINA YÖNELIK ŞIDDET ÜZERINE ETKISI
Doç. Dr. Veda Bilican GÖKKAYA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-5083-6445
Özet
Sözlük anlamı “çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım” (TDK, 2022) olan afet, en genel
tanımıyla; toplumun tamamı veya o toplumun belli kesimlerindeki bireyler için fiziksel,
sosyal, iktisadi kayıplar ortaya çıkaran, günlük yaşamı ve bireylerin faaliyetlerini durdurarak
veya sekteye uğratarak, bireyi/toplumu olumsuz yönde etkileyen doğal, teknolojik veya insan
kökenli olaylardır (Ergünay, 1996: 264; Tuncay, 2004: 2; Arca, 2012: 54; Koç, 2013: 122;
Koç vd., 2012: 1; Oktay, 2007: 1; Şahin ve Sipahioğlu, 2002: 15; Erkal ve Değerliyurt, 2011:
149; Aydın, 2014; AFAD, 2020; Gündüz, 2022: 442; Demirci ve Avcu, 2021: 89).
Toplumların sosyo-ekonomik, kültürel, politik, fiziki yapısı, çevresel vb. özellikleri;
bireylerin eğitim ve gelir durumu, sağlık durumu, yaşı, cinsiyeti, yaşamış olduğu yer (çevre ve
bina) vb. özellikleri, afetler karşısındaki risklerini, zarar görebilirliklerini ve afetlerle başa
çıkma kapasitelerini etkilemektedir. Bu özellikler içerisinde yer alan cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet olguları, sözü edilen diğer özellikler kadar önemlidir. Afetlere toplumsal cinsiyet
çerçevesinden bakıldığında, kadın ve erkeklerin afeti yaşama biçimlerinin (afet öncesi, anı ve
sonrası), farklı olduğu ve kadınların, toplumdaki mevcut toplumsal cinsiyet yargılarına bağlı
olarak afetlerden daha fazla etkilendikleri görülmektedir.
Kadınların, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlarının görmezden gelinip,
çözüme kavuşturulmaması/kavuşturulamaması, onları afetlerde birçok sorunla karşı karşıya
bırakmaktadır. Bu sorunların başında ise şiddet gelmektedir. Yapılan araştırmalar afet sonrası
süreçte kadınların şiddete maruz kaldığını göstermektedir.
Toplumlar arasında biçim ve boyutları değişmekle birlikte her zaman kendini var eden,
yaşamın her evresinde farklı türleriyle kadının karşısına çıkan ve onun bedensel ve ruhsal
sağlığını derinden etkileyen şiddet, özellikle afetler sonrasında etkisini daha da artırmaktadır.
Afetler sonrasında aile içinde yaşanan sorunlar (özellikle erkeklerin işsiz kalma korkusu,
gelecek kaygısı, yeni duruma adapte olamama, alkol kullanımının artması, yaşanan
depresyon, öfke kontrol sıkıntıları vb. durumlar) ya da geçici barınma yerlerinde yaşanan
güvenlik sorunları; kadın ve kız çocuklarını, şiddete (cinsel, duygusal/psikolojik, fiziksel vb.
şiddet, insan kaçakçılığı, erken yaşta yapılan evlilikler vb.) daha fazla açık hale getirmektedir.
Dolayısıyla afetlerde meydana gelebilecek riskleri ve zarar görebilirliği (özellikle toplumsal
cinsiyetten kaynaklı) azaltmak ya da sıfırlamak için afetlere, toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifinden bakmak, toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet yönetimi geliştirerek;
kaynakların en çok gereksinim duyan gruplara ulaştırılmasını ve kadınları şiddetten
koruyacak önlemlerin alınmasını sağlamak gerekmektedir.
Derleme niteliğinde olan bu çalışmanın amacı da toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle
kadınların afet sürecinde yaşadıkları şiddet sorunlarını ortaya koymak -toplumda ve
bireylerde farkındalık yaratarak, bu sorunları görünür kılmak- ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Afet, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet
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THE EFFECT OF DISASTERS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
Abstract
With its most general definition, a disaster, whose lexical meaning is "destruction caused by
various natural events" (TDK, 2022), is a natural, technological, or human-induced event that
causes physical, social, and economic losses for the whole society or individuals in certain
segments of that society and impacts the individual/society adversely by stopping or
interrupting daily life and individuals' activities (Ergünay, 1996: 264; Tuncay, 2004: 2; Arca,
2012: 54; Koç, 2013: 122; Koç et al., 2012: 1; Oktay, 2007: 1; Şahin and Sipahioğlu, 2002:
15; Erkal and Değerliyurt, 2011: 149; Aydın, 2014; AFAD, 2020; Gündüz, 2022: 442;
Demirci and Avcu, 2021: 89).
Socio-economic, cultural, political, physical structure, environmental, etc., features of
societies and features of individuals such as education and income status, health status, age,
sex, place of residence (environment and building) influence their risk, vulnerability, and
coping capacity against disasters. The sex and gender phenomena within the scope of these
features are as important as the other mentioned features. When disasters are viewed from the
perspective of gender, it is seen that the way women and men experience disasters (before,
during, and after the disaster) differs and women are more affected by disasters depending on
the existing gender judgments in society.
The fact that women's problems arising from gender inequality are ignored and not
resolved/cannot be resolved exposes them to many problems in disasters. Violence is the
leading among these problems. Studies demonstrate that women are exposed to violence in
the post-disaster period.
Although its forms and dimensions change among societies, violence, which always manifests
itself, confronts women with different types at every stage of life, and deeply affects their
physical and mental health, increases its effect, especially after disasters. Problems in the
family after disasters (especially men's fear of becoming unemployed, future anxiety, inability
to adapt to a new situation, increased alcohol consumption, depression, anger control
problems, etc.) or security problems in temporary shelters make women and girls more
vulnerable to violence (sexual, emotional/psychological, physical, etc. violence, human
trafficking, early marriages, etc.).
Therefore, it is necessary to evaluate disasters from the perspective of gender equality in order
to reduce or eliminate the risks and vulnerability (especially due to gender) that may occur in
disasters and by developing gender-sensitive disaster management, to ensure that resources
are delivered to the groups that need it most and that measures are taken to protect women
from violence.
The aim of this review study is to reveal the violence problems experienced by women in the
disaster process due to gender inequality, make these problems visible by raising awareness in
society and individuals, and offer solution recommendations for these problems.
Keywords: Disaster, Violence, Violence Against Women
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İNSAN RİNOVİRÜSLERİNDEN HRV-14 SUŞUNDA CIM212240 (C25H32N6O)
BİLEŞİĞİNİN ANTİVİRAL ETKİSİNİN HeLa Rh HÜCRELERİ KULLANILARAK
İNCELENMESİ
Aytuğ MERİÇ
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-3607-7718
Zehranur YÜKSEKDAĞ
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji ABD
ORCID: 0000-0002-0381-5876
Özet
İnsan rinovirüsleri (HRV), Picornaviridae ailesinin Enterovirus cinsine ait soğuk algınlığı ve
solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet veren RNA virüsleridir. Bu çalışmada, insan
rinovirüslerinden HRV-B14 suşunda Centre for Drug Design and Discovery (CD3, Leuven,
Belçika) Laboratuvarında geliştirilen CIM212240 (moleküler formül: C25H32N6O) bileşiğinin
antiviral etkisi HeLa Rh hücreleri kullanılarak yapılmıştır. Potansiyel ilaç özelliği taşıyan bu
antiviral bileşiğin farklı konsantrasyonları ve HRV-B14 suşu MOI [Multiplicity of infection;
Enfeksiyon çarpanı (virüs sayısı: hücre sayısı)] 10000:1, 1000:1, 100:1 oranlarında kokültüve
edilmiş; hücre canlılıkları kolorimetrik MTS (5- (3-karboksimetoksifenil) -2- (4,5-dimetiltiyazol) -3- (4-sülfofenil) tetrazolyum) sitotoksisite testi ile ölçülmüştür. Optik yoğunluk
değerleri kullanılarak %50 etkili konsantrasyon (EC50) hesaplanmış; hücrelerin %50'sini virüs
kaynaklı sitopatik etkiden koruyan bileşik konsantrasyonları belirlenmiştir. İkincil olarak, beş
aşamalı bir klonal seçim prosedürü ile CIM212240'a fenotipik olarak dirençli HRV-B14
varyantlarının varlığı gözlenmiş; viral RNA’lar, Nucleospin© RNA virüsü (Macherey-Nagel)
kullanılarak izole edilmiştir. Tüm HRV14 kodlama dizisini kapsayan cDNA fragmanları, tek
adımlı bir RT-PCR kiti ve HRV-B14'e özgü primerler tasarlanarak sentezlenmiştir. Elde
edilen cDNA fragmanlarını saflaştırmak için Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System
kullanılarak DNA dizileri Sanger dizileme yöntemiyle analiz edilmiştir. Fenotipik olarak
gözlemlenen dirençli varyantlar virüs kontrolü, stok suşu ve Protein Blast ile karşılaştırılarak
CIM212240 bileşiğine bağlı mutasyonlar gözlemlenmiştir. Özellikle, VP1 kapsid proteininde
C199W amino asit yer değiştirmesi taşıyan fenotipik ilaca dirençli virüs varyantların varlığı
mutant genotip ile ilaca dirençli fenotip arasındaki bağlantıyı doğrulamıştır. Sonuç olarak,
CIM212240 bileşiği HRV-B14 replikasyonunun seçici bir inhibitörü olduğunu kanıtlamış ve
rinovirüse karşı antiviral etkinliği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnsan rinovirüs, HRV-B14, antiviral etki
INVESTIGATION OF THE ANTIVIRAL EFFECT USING HeLa Rh CELLS of
CIM212240 (C25H32N6O) COMPOUND IN STRAIN HRV-B14 of HUMAN
RHINOVIRUSES
Abstract
Human rhinoviruses (HRVs) are RNA viruses that cause common cold and respiratory tract
infections belonging to the Enterovirus genus of the Picornaviridae family. In this study, the
antiviral effect of the compound CIM212240 (molecular formula: C25H32N6O) developed in
the Centre for Drug Design and Discovery (CD3, Leuven, Belgium) Laboratory, in the HRVB14 strain of human rhinoviruses were performed using HeLa Rh cells.
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Different concentrations of this antiviral compound of the potential drug and HRV-B14 strain
MOI [Multiplicity of infection; Infection multiplier (number of viruses: number of cells)]
cocultured at 10000:1, 1000:1, 100:1 ratio; cell viability was measured by the colorimetric
MTS cytotoxicity test. 50% effective concentration (EC50) was calculated using optical
density values (OD); Compound concentrations that protect 50% of cells from virus-induced
cytopathic effect were determined. Second, the presence of HRV-B14 variants phenotypically
resistant to CIM212240 was observed by a five-step clonal selection procedure; viral RNAs
were isolated using Nucleospin© RNA virus (Macherey-Nagel). The cDNA fragments
covering the entire HRV14 coding sequence were synthesized by using a one-step RT-PCR
kit and designing specific primers for HRV-B14. Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up
System were used to purify the resulting cDNA fragments; DNA sequences were analysed
using Sanger sequencing. The phenotypically observed resistant variants were compared with
the virus control, stock strain and Protein Blast, and mutations due to compound CIM212240
were observed. In particular, the presence of phenotypic drug-resistant virus variants carrying
the C199W amino acid substitution in the VP1 capsid protein confirmed the link between the
mutant genotype and the drug-resistant phenotype. In conclusion, the compound CIM212240
proved to be a selective inhibitor of HRV-B14 replication and its antiviral activity against
rhinovirus was demonstrated.
Keywords: Human rhinovirus, HRV-14, Antiviral effect.
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF QUARCETINE AS A NATURAL FLAVONOID
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Abstract
Flavonoids are compounds of plant origin and are widely found in nature. Flavone
compounds detected in lemon peel in 1936, under the name of vitamin P, affect capillary
permeability and fragility, its use in reducing it has increased the importance given to
flavonoids. Flavonoids are natural color substances with a variable phenolic substance
structure found in fruits, vegetables, grains, bark, as well as in the roots, stems, and flowers of
plants. These natural color substances have many beneficial effects on health and are
considered an indispensable ingredient in many areas such as nutraceutical, pharmaceutical
and cosmetic. In traditional medicine, interest in flavonoids has increased in recent years, and
as a result of large-scale research, it has been determined that flavonoids have multifaceted
biochemical and pharmacological activities. For example, it has been explained that such
compounds have antioxidative, anti-fiber, antimicrobial effects. Quercetin, a type of
flavonoid, has also been reported to have antimutagenic and anticarcinogenic effects in vitro
and in vivo. Quercetin is a plant flavone from the flavonoid group of polyphenols and has
anti-ulcer and antitumor effects as well as antioxidant activity. Most flavonoids act as
antioxidants in the human body. With these functions, they prevent cells from being damaged
by neutralizing hyperreactive molecules containing oxygen. Flavonoids, which have
antioxidative and anticarcinogenic properties, are widely used in many areas. In this review,
the antioxidant properties of quercetin among flavonoids were evaluated.
Keywords: Flavonoids, antioxidants, quercetin
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AMİKASİN VE GÜMÜŞ NİTRAT KOMBİNASYONUNUN BAKTERİLER
ÜZERİNDEKİ SİNERJİSTİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Cansu VATANSEVER
Altınbaş University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology
ORCID: 0000-0002-2751-1033
ÖZET
Bakterilerin pek çok antibiyotiğe karşı direnç geliştirmelerinden dolayı bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde alternatif tedaviler önemli bir konu haline gelmiştir. Enfeksiyon
tedavisinde kullanılan alternatif tedavilerin başında kombinasyon tedavileri gelmektedir.
Özellikle çoklu ilaca dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
kombinasyon tedavileri her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Farklı antibiyotik
kombinasyonlarının yanı sıra antibiyotikler ve antibakteriyel aktiviteye sahip çeşitli maddeler
ile yapılan kombinasyonlar enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik etkinliğini
arttırma amacıyla kullanılabilmektedir. Çalışmanın amacı farklı Gram pozitif ve Gram
negatif bakteriler üzerine amikasin ve gümüş nitrat kombinasyonları uygulayarak
antibiyotiklerin tek uygulaması ile elde edilen minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK)
değerlerini düşürmek ve kombinasyon olarak uygulanan amikasin ve gümüş nitratın
fraksiyonel inhibitör konsantrasyon indeks (FİKİ) değerleri ile sinerjistik aktivitelerini
belirlemektir. Çalışmada antibiyotik ve gümüş nitrat kombinasyonlarının sinerjistik etkilerinin
test edilmesi amacıyla dama tahtası yöntemi kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda bir
araya getirilen amikasin ve gümüş nitrat kombinasyonları E. coli, K. pneumoniae, P.
aeruginosa, E. aerogenes, S. aureus, B. cereus, B. subtilis ve S. pyogenes standart referans
suşları üzerine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda test edilen bakterilerde üremeyi inhibe
eden en düşük amikasin ve gümüş nitrat kombinasyonları belirlenmiştir. Kombinasyon
sonucunda elde edilen minimum inhibisyon değerleri ile tek uygulama sonucunda elde edilen
minimum inhibisyon değerleri oranlanarak FİK değerleri tespit edilmiştir. Ardından
kombinasyonda yer alan amikasin ve gümüş nitrat için tespit edilen FİK değerleri toplanarak
FİKİ değerleri ve bu yolla amikasin ve gümüş nitratın sinerji aktiviteleri belirlenmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre B. subtilis ve S. pyogenes üzerinde kombinasyon uygulaması ile
üreme tamamen inhibe edilmiştir. K. pneumoniae, E. aerogenes, S. aureus ve B. cereus
üzerinde amikasin ve gümüş nitratın kısmi sinerji gösterdiği tespit edilmiştir. E. coli ve P.
aeruginosa üzerinde ise sinerjistik etki tanımlanmamıştır. Kombinasyon uygulaması ile sinerji
elde edilmeyen bakteriler de dahil olmak üzere tüm bakterilerde antibiyotik MİK değerlerinin
önemli ölçüde düşürüldüğü tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar amikasin ve gümüş nitrat
kombinasyonlarının kullanılmasının antibiyotik MİK değerlerini düşürebileceği bu sayede
dirençli bakterileri duyarlı hale getirebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Amikasin, Gümüş Nitrat, Dama Tahtası Sinerji Testi, Fraksiyonel
İnhibitör Konsantrasyon.
DETERMINATION OF THE SYNERGISTIC EFFECTS OF AMIKACIN AND
SILVER NITRATE COMBINATION ON BACTERIA
ABSTRACT
Alternative therapies have become an important issue in the treatment of bacterial infections
because bacteria have developed resistance to many antibiotics. Combination therapies are the
leading alternative therapies used in the treatment infections.
379

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Combination therapies are becoming more important day by day, especially in the treatment
of infections caused by multidrug-resistant bacteria. In addition to different antibiotic
combinations, combinations with antibiotics and various substances with antibacterial activity
can be used to increase effectiveness of antibiotics in treatment of infectious diseases. In this
study, it was aimed to reduce the minimum inhibition concentration (MIC) values of single
antibiotic by applying amikacin and silver nitrate combinations on different Gram-positive
and Gram-negative bacteria and determine the synergistic activities of amikacin and silver
nitrate combination with fractional inhibitory concentration index (FICI) values. In the study,
the checkerboard method was used to determine the synergistic effects of amikacin and silver
nitrate combinations. Combinations of amikacin and silver nitrate were prepared at different
concentrations and applied to standard reference strains of E. coli, K. pneumoniae, P.
aeruginosa, E. aerogenes, S. aureus, B. cereus, B. subtilis and S. pyogenes. As a result of the
applications, the lowest concentration of amikacin and silver nitrate combination that
inhibited growth of bacteria were determined. FIC values were determined by proportioning
the minimum inhibition values of the combination and the minimum inhibition values of
single application. Then, FICI values were calculated with the sum of each FIC of amikacin
and silver nitrate and in this way, the synergy activities of amikacin and silver nitrate were
determined. According to the results of the study, growth of B. subtilis and S. pyogenes was
completely inhibited with combination application. Partial synergy was obtained on K.
pneumoniae, E. aerogenes, S. aureus and B. cereus with application of amikacin and silver
nitrate combination. No synergistic effect was identified on E. coli and P. aeruginosa. It was
determined that antibiotic MIC values were significantly reduced in all bacteria, including
bacteria for which synergy cannot be achieved with combination application. The results
show that the use of amikacin and silver nitrate combinations can reduce the antibiotic MIC
values, thus it can make bacteria susceptible.
Keywords: Amikacin, Silver Nitrate, Checkerboard Synergy Testing, Fractional Inhibitory
Concentration.
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ENTEROCOCCUS DURANS 19, E. FAECALIS 52 VE E. DURANS 77 SUŞLARININ
OTOAGREGASYON, KOAGREGASYON VE HİDROFOBİSİTE
YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ
Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-0381-5876
Öğr. Gör. Dr. Berat ÇINAR ACAR
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0003-4662-0865
Doç. Dr. Ebru Şebnem YILMAZ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0000-0000-0000
Özet
Bu çalışmada, çiğ sütten izole edilmiş üç Enterococcus (E. durans 19, E. faecalis 52 ve E.
durans 77) suşunun otoagregasyon, koagregasyon ve hidrofobisite yetenekleri belirlenmiştir.
E. durans 19, E. faecalis 52 ve E. durans 77 tarafından otoaggregasyon kapasiteleri sırasıyla
%58, %56 ve %55 olarak belirlenmiştir. Sonuçlara göre suşların otoagregasyon yeteneklerinin
birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Koagregasyon, patojenlerin gastrointestinal sistemden
uzaklaştırılmasında önemli bir belirleyici olduğundan, bu çalışmada suşların koagregasyon
kapasitesini belirlemek için 3 farklı patojen (Escherichia coli ATCC 11229, Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853) kullanılmıştır. Koagregasyon
yeteneklerinin %47-%65 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Suşlar arasında en
yüksek koagregasyon kapasitesi %65 olarak E. durans 19 ile P. aeroginosa ATCC 27853’te
belirlenmiştir. Bakteriler tarafından kolesterol uzaklaştırma mekanizması, kolesterolün düşük
pH koşullarında dekonjuge safra tuzları ile çökeltilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu
çalışmada Enterococcus suşlarının çeşitli safra konsantrasyonlarında (%0,2; %0,4; %0,6)
kolesterol çökeltme (µg/mL) ve uzaklaştırma (%) yetenekleri hesaplanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre, suşlar, %29-32'lik bir kolesterol giderimi ve 22,8 ile 24,4 µg/mL arasında
kolesterol çökeltme kapasitesi sergilemiştir. Artan safra konsantrasyonuna bağlı olarak
kolesterol gideriminde azalma gözlenirken kolesterol giderimi ile safra konsantrasyonu
arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Bu araştırmada, safra içermeyen ortamda,
tüm safra konsantrasyonlarını içeren ortama göre hem kolesterol gideriminin hem de
kolesterol çökeltilmesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bakteri hücre yüzeyi
hidrofobikliği, bakteri tutunmasını etkileyen bir parametredir. Bu çalışmada, kloroform, etil
asetat ve ksilen çözücüleri kullanılarak suşların hidrofobiklik aktiviteleri belirlenmiştir. E.
durans 19, E. faecalis 52 ve E. durans 77 suşları sırasıyla, ksilen ortamında %63, 68 ve 75,
kloroformda %62, 77 ve 77 ve etil asetat içeren ortamda %83, 85 ve 73 hidrofobiklik
aktivitesi sergilemiştir. Deney sonuçlarına göre E. durans 19 ve E. faecalis 52 suşlarının etil
asetatta ve E. durans 77 suşunun kloroform çözücüde yüksek hidrofobiklik etkisi gösterdiği
belirlenmiştir. Ayrıca kullanılan solventler arasında önemli bir fark gözlenmemiştir (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Enterokok, agregasyon, kolesterol, hidrofobisite
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DETERMINATION OF AUTOAGGREGATION, COAGGREGATION AND
HYDROPHOBICITY ABILITIES OF ENTEROCOCCUS DURANS 19, E. FAECALIS
52, AND E. DURANS 77 STRAINS
Abstract
In this study, the autoaggregation, coaggregation, and hydrophobicity abilities of three strains
of Enterococcus (E. durans 19, E. faecalis 52 and E. durans 77) isolated from raw milk were
determined. The autoaggregation capacities were designated as 58%, 56%, and 55% by E.
durans 19, E. faecalis 52, and E. durans 77, respectively. According to the results, it was
observed that the autoaggregation abilities of the strains were close to each other. Since
coaggregation is an important determinant in the removal of pathogens from the
gastrointestinal tract, 3 different pathogens (Escherichia coli ATCC 11229, Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853) were used to determine the
coaggregation capacity of the strains in this study. It was determined that the coaggregation
abilities varied between 47% and 65%. Among the isolates, the highest coaggregation
capacity was specified as 65% in E. durans 19 with P. aeroginosa ATCC 27853. The
cholesterol removal mechanism is the precipitation of cholesterol with deconjugated bile salts
under low pH conditions. In this study, cholesterol precipitation (µg/mL) and removal (%)
abilities of Enterococcus strains at various bile concentrations (0.2%, 0.4%, 0.6%) were
calculated. According to the results of the analysis, the strains exhibited a cholesterol removal
of 29-32% and a cholesterol precipitating capacity between 22.8 and 24.4 µg/mL. While a
decrease was observed in cholesterol removal due to increased bile concentration, no
significant difference was observed between cholesterol removal and bile concentration
(p>0.05). In this study, it was determined that both cholesterol removal and cholesterol
precipitation were higher in the medium without bile than in the medium containing all bile
concentrations. Bacterial cell surface hydrophobicity is a very important parameter that
affects bacterial adhesion. In this study, hydrophobic activities of the strains were specified
using chloroform, ethyl acetate, and xylene solvents. The strains E. durans 19, E. faecalis 52,
and E. durans 77 exhibited hydrophobicity activity of 63, 68, and 75% in xylene medium, 62,
77, and 77% in chloroform and 83, 85, and 73% in medium containing ethyl acetate,
respectively. According to the results of the experiment, it was determined that E. durans 19
and E. faecalis 52 strains demonstrated a high hydrophobicity in ethyl acetate and E. durans
77 strains in chloroform solvent. In addition, no significant difference was observed between
the solvents used (p>0.05).
Keywords: Enterococcus, aggregation, cholesterol, hydrophobicity
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ESCHERICHIA COLI’DE SAFRAN APOKAROTENOIDLERININ BIYOSENTEZI
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H. Soner ALTUNDOĞAN
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
ORCID: 0000-0003-3328-9667
ÖZET
Safran (Crocus sativus L.) Iridaceae familyasına aittir ve dünyanın en ünlü şifalı bitki ve
baharatlarından biridir. Safran için başlıca üç metabolit: safrana özgü acımsı tadını veren
pikrokrosinler, safranın karakteristik aromasından sorumlu safranal ve safran rengini veren
krosinlerdir. Bu maddeler safranın karakteristik özelliklerini oluşturur. Safranal, krosin ve
pikrokrosin, safranda üretilen ve ticari olarak gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılan yüksek
değerli hidrofilik pigmentlerdir. Bu apokarotenoidler, spesifik karotenoid parçalama
dioksijenazları tarafından zeaksantinin oksidatif bölünmesinden türetilir. Safran, karakteristik
apokarotenoidler nedeniyle özel rengi ve kokusu nedeniyle 2000 € kg–1 ile 7000 € kg–1
arasında perakende fiyatları ile dünyanın en pahalı baharatlarından biridir. Safran hem
tarımsal gıda hem de kozmetik endüstrilerinde bir renklendirici ve aroma verici olduğu kadar
baharat olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada safran bitkisine ihtiyaç duyulmadan yolak genleri bakteriye aktarılarak safran
metabolitlerinin üretim aşamaları incelenmiştir. Safran bitkisinde bulunan sekonder
metabolitlerinden olan pikrokrosin sentez aşamaları incelenmiştir. Metabolit biyosentezinin
gerçekleşebilmesi için yolak genlerinin plazmid inşaları yapılmıştır. Çalışmada safran
bitkisinin apokarotenoid yolak genleri olan CCD2 ve UGT, E. coli bakterisine aktarılarak
heterolog ekspresyon gerçekleştirilmiştir. Plazmid inşaları yapılan genlerin ekspresyonu için
E. coli NEB 10-beta ve E. coli MG1655 soyları kullanılmıştır. İnşa edilen plazmidler önce
zeaksantini öncül olarak alacakları plazmid ile E. coli MG1655 suşuna kotransformasyonları
yapılmıştır. Elde edilen rekombinant hücre ile pikrokrosin üretiminde ortam bileşenleri ve
miktarlarının etkisi erlenlerde çalkalamalı inkübatörlerde incelenmiştir. Safran
metabolitlerinin biyosentezi HPLC ile analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda pikrokrosin
üretiminin olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışma ekonomik değere sahip olan safran
apokarotenoidlerinin bitki-bağımsız üretilebilmesi için alternatif ve ilgi çekici çalışmalar
yapılabilmesini ve diğer metabolitlerin de üretilmesi için değerli bir bilgi sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Safran, apokarotenoid, pikrokrosin, krosin, plazmid, biyosentez.
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BIOSYNTHESIS OF SAFFRON APOCAROTENOIDS IN ESCHERICHIA COLI
ABSTRACT
Saffron (Crocus sativus L.) belongs to the Iridaceae family and is one of the most famous
medicinal plants and spices in the world. The three main metabolites for saffron are
picrocrocins, which give saffron its bitter taste, safranal, which is responsible for the
characteristic aroma of saffron, and crocins, which give saffron its colour. These substances
form the characteristic features of saffron. Safranal, crocin, and picrocrocin are high-value
hydrophilic pigments produced in saffron and used commercially in the food and
pharmaceutical industries. These apocarotenoids are derived from the oxidative cleavage of
zeaxanthin by specific carotenoid cleavage dioxygenases. Saffron is one of the most
expensive spices in the world, with retail prices between 2000 € kg-1 and 7000 € kg-1 due to
its special color and odor due to the characteristic apocarotenoids. Saffron is widely used as a
spice as well as a colorant and flavoring in both the agri-food and cosmetic industries.
In this study, the production stages of saffron metabolites were investigated by transferring
pathway genes to bacteria without the need for saffron plant. The synthesis steps of
picrocrocin, which is one of the secondary metabolites of saffron plant, were investigated. In
order for the metabolite biosynthesis to take place, plasmid constructions of the pathway
genes were made. In this study, the apocarotenoid pathway genes of saffron plant CCD2 and
UGT were transferred to E. coli bacteria and heterologous expression was achieved. E. coli
NEB 10-beta and E. coli MG1655 strains were used for expression of the plasmid-constructed
genes. Constructed plasmids were first cotransformed into E. coli MG1655 strain with the
plasmid to take zeaxanthin as a precursor. The effects of media components and their amounts
on the production of picrocrocin with the obtained recombinant cell were investigated in
shaker incubators in flasks. Biosynthesis of saffron metabolites was analyzed by HPLC. As a
result of the analysis, it was observed that picrocrocin production was observed. The study
provides valuable information for the production of alternative and interesting studies for the
production of the saffron apocarotenoids, which has economic value, and for the production
of other metabolites.
Keywords: Saffron, apocarotenoid, picrocrocin, crocin, plasmid, biosynthesis.
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REKOMBINANT SUŞ KULLANILARAK BIYOKÜTLE KAYNAKLARDAN
MIKROBIYAL FERMANTASYON ILE GLUKONIK ASIT ÜRETIMI
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ÖZET
Son dönemlerdeki araştırmalara bakıldığında, biyo-temelli hammaddelerden üretilen ürünler
içerisinde organik asitlerin büyük önem arz ettiği görülmektedir. Biyokütle kaynaklı önemli
bir organik asit olan glukonik asit (GA), yaygın kullanımı nedeniyle ticari olarak en fazla
üretilen organik asitlerden biridir. GA, glukozun 1. karbon molekülünde bulunan aldehid
grubunun, karboksil grubuna oksidasyonu ile türetilir. GA, değerli bir platform kimyasaldır ve
tuzları ile ilaç, gıda, deterjan, tekstil, deri ve beton endüstrilerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, GA ve türevlerinin şu anda yüksek hammadde girdileri
nedeniyle üretimi maliyetleri artmıştır. Yüksek verimli GA üretimi için genellikle karbon
kaynağı olarak glukoz tercih edilmektedir. Fermantasyon maliyetini en aza indirmek için
çeşitli alternatif karbonhidrat kaynakları araştırılmaktadır. Glukoz ve fruktoz birimlerinden
oluşan sakkaroz, hammadde olarak kullanılabilen, kolayca bulunabilen en ucuz karbon
kaynaklarından biridir. Başta kimyasal ve elektrokimyasal kataliz, enzimatik biyokataliz
reaksiyonları ve bakteri ve funguslar dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar kullanılan
mikrobiyal fermantasyon süreçleri dahil olmak üzere glukozdan GA üretmek için çok sayıda
üretim prosesi geliştirilmiştir. Mikrobiyal fermantasyon endüstriyel olarak en yaygın
kullanılan üretim yöntemidir. GA üretiminde funguslar, hifli yapılarından dolayı ortam
reolojisini olumsuz etkileme ve oksijen transfer sorunları gibi dezavantajlara sahiptir.
Bakteriler tarafından GA üretimlerinde ise GA’nın daha ileri seviyelerde oksidasyonu
endüstriyel üretimde bakteri kullanımını sınırlamaktadır. Rekombinant DNA teknolojisindeki
ilerlemeler, fermantasyon üretim proseslerinde bu sorunların aşılmasında önemli
gelişmelerden biri oluşmuştur.
Bu çalışmada, ileri oksidasyon enzimleri bulunmayan rekombianant E. coli Waksman pqq+
suşları kullanılarak, ucuz hammadde kaynağı olan sakkaroz hidrolize edildikten sonra oluşan
glukozdan derin fermantasyon tekniğiyle GA üretimi incelenmiştir. Sakkaroz oda şartlarında
200 g/L olacak şekilde invertaz enzimi yardımıyla monomerlerine (glukoz-fruktoz) hidroliz
edilmiştir. Hidrolizatta bulunan şeker konsantrasyonları HPLC ile analiz edilmiştir.
Fermantasyon ortamı, 100 g/L glukoz içeriğine sahip hidrolizat ve diğer bileşenler
kullanılarak hazırlanarak hacimce %5 oranında hücre ekimi gerçekleştirilmiştir.
Fermantasyon boyunca her 12 saatte alınan örneklerde GA ve şeker takibi yapılarak GA
veriminin 132. saatte %96,45’e ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma, glukoz içeriği
yüksek ve ekonomik biyokütle kaynağı olan sakarozdan ülkemizde üretimi olmayan GA’nın,
rekombinant bir suş ile uygun maliyetlerle ve yüksek bir verimle üretilebileceğini
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Glukonik asit, mikrobiyal fermantasyon, rekombinant suş, sakkaroz.
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PRODUCTION OF GLUCONIC ACID BY MICROBIAL FERMENTATION FROM
BIOMASS SOURCES USING RECOMBINANT STRAIN
ABSTRACT
Considering to recent researchs, it is observed that organic acids are of great importance in
products produced from bio-based raw materials. Gluconic acid (GA), an important organic
acid derived from biomass, is one of the most commercially produced organic acids due to its
widespread use. GA is derived by oxidation of the aldehyde group, contained in the first
carbon molecule of glucose, to the carboxyl group. GA is a valuable platform chemical and its
salts are widely used in the pharmaceutical, food, deterrent, textile, leather and concrete
industries. However, the production costs of GA and its derivatives have increased due to the
currently high raw material inputs. Glucose is usually preferred as a carbon source for highefficiency GA production. Various alternative carbohydrate sources are being investigated to
minimize the cost of fermentation. Sucrose, composed of glucose and fructose units, is one of
the cheapest readily available carbon sources that can be used as a raw material. Numerous
manufacturing processes are developed to produce gluconic acid from glucose, primarily
including chemical and electrochemical catalysis, enzymatic biocatalysis reactions, and
microbial fermentation processes by using various microorganisms, including bacteria and
fungi. Fermentation is most commonly used industrially for the conversion of glucose into
GA. In the production of GA, fungi have disadvantages such as negatively affecting the
environmental rheology and oxygen transfer problems due to their hyphal structure. In case of
the production of GA by bacteria, further oxidation of GA limits the use of bacteria in
industrial production. Advances in recombinant DNA technology have been one of the
important developments in overcoming these problems in fermentation production processes.
In this study, the production of GA from glucose formed after hydrolysis of cheap raw
material source sucrose by submerged fermentation technique was investigated by using
recombinant E. coli Waksman pqq+ strains without advanced oxidation enzymes. Sucrose
was hydrolyzed to its monomers (glucose-fructose) with the help of invertase enzyme to be
200 g/L under room conditions. Concentrations of sugar in the hydrolyzate were analyzed by
HPLC. The fermentation medium was prepared using hydrolyzate with 100 g/L glucose
content and other components, and cell cultivation was carried out at a rate of 5% by volume.
During the fermentation, GA and sugar were observed in the samples taken every 12 hours
and it was observed that the GA yield reached 96.45% at the 132nd hour. As a result, this
study has shown that GA, which is not produced in our country from sucrose, which has a
high glucose content and is an economical source of biomass, can be produced with a
recombinant strain at cost-effective and at a high yield.
Keywords: Gluconic acid, microbial fermentation, recombinant strain, sucrose.
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BÖCEKLER VE BÖCEK PATOJENLERİ
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ÖZET
Temelde memelilerin ve böceklerin bağışıklık sistemi farklıdır ancak böcek bağışıklığının
gösterdiği reaksiyon şekli, memelilerdeki yaralanmalara ve diğer bulaşmalara olan bağışıklık
reaksiyonuna çok benzemektedir. Böcekler bağışıklık sistemlerinde aktif role sahip olan
hemosit adı verilen hücreleriyle, doğadaki savaşta yerlerini almışlardır. Hemositler,
memelilerdeki lökositlere benzer bir şekilde, vücuda giren yabancı maddeler ve zararlı
organizmalarla sürekli savaş halindedirler. Ancak böcekler omurgalılarda görülen önemli
bağışıklık mekanizması antijene özgü olarak geliştirilen antikor üretimi olan kazanılmış
immüniteden mahrumdur. Böceklerde böyle güçlü bir bağışıklık sistemi olmasa da
kendilerini savunabilecek durumdadırlar ve bunu doğuştan gelen bağışıklık sistemi ile
başarırlar. Doğuştan bağışıklık, hücresel düzeyde olabildiği gibi hücreler arasında dolaşan
vücut sıvıları sayesinde (humoral düzeyde) de gerçekleşir. Hücresel bağışıklıkta, hemositler
baş rol oyuncusu iken başta fagositoz olmak üzere, nodül oluşturma ve enkapülasyon gibi
daha kapsamlı mekanizmalar da gerektiğinde devreye girer. Terapötik potansiyele sahip
böcek anti-mikrobiyal peptidleri keşfedilmiştir. Örneğin Defensinler, hem omurgalılarda hem
de omurgasızlarda bulunur. Omurgalı defensinleri çoğunlukla Gram+ bakterilere karşı
olmakla birlikte böcek defensinleri Gram+ ve Gram- bakteriler, funguslar ve mayalara karşı
etki gösterir. Phormia and Aeschna defensinleri antiparazitik olarak bilinir. Bu iki defensin
Aedes aegypti’den izole edilen Plasmodium’lara toksik etki göstermektedir. Yine bir başka
örnek Cecropin, Hyalophora cecropia kelebeğinin hemolenfinden izole edilir. Gram + ve –
bakterilerin hücre membranını parçalar. Cecropin A ve B formları kelebeklerden izole
edilirken, Cecropin P1 domuz bağırsaklarında parazitik yaşayan nematodlardan elde edilir.
Sentetik olarak elde edilen cecropinlerin antikanser aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.
Melittin, Apitoksinin etken maddesidir. Nanobee adıyla geliştirilen melittin hücre duvarı
parçalama özelliğine sahiptir. Melittin içeren nanpartüküllerin HIV virüsünü etkisiz hale
getirdiği rapor edilmiştir. Ayrıca entamopatojenik fungusların da terapötik potansiyeli
bulunmaktadır. Örneğin, Cordyseps mantarı binlerce yıldır Asya’ da etnofarmokolojik olarak
kullanılmaktadır. Nepal’ de farklı hastalıkların tedavisinde; diyare, baş ağrısı, öksürük,
romatizma ve karaciğer rahatsızlıkları gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Sonuç olarak
holometabol böcekler ve onların patojenlerinin medikal kullanım potansiyelleri oldukça
yüksektir ve yeni ilaç geliştirme çalışmaları için uygun model olabilirler.
Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal, böcek, hemosit, defensin, cecropin, melittin
INSECTS AND INSECT PATHOGENS AS THE THERAPEUTIC SOURCE OF
ANTIMICROBIAL METABOLITES
ABSTRACT
Essentially, mammalian and insect immune systems are different, but the way insect
immunity reacts is very similar to the mammalian immune reaction to injury and other
contamination. Insects have taken their place in the war in nature with their cells called
hemocytes, which have an active role in their immune systems.
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Similar to mammalian leukocytes, hemocytes are constantly at war with foreign substances
and harmful organisms that enter the body. However, insects lack adaptive immunity, which
is the production of antibodies specifically developed for the antigen, an important immune
mechanism has seen in invertebrates. Although insects do not have such a strong immune
system, they are in a position to defend themselves and they achieve this with their innate
immune system. Innate immunity can be at the cellular, as well as by the body fluids
circulating between the cells (at the humoral). While hemocytes play a leading role in cellular
immunity, more extensive mechanisms such as phagocytosis, nodule formation, and
encapsulation also come into play when necessary. Insect anti-microbial peptides with
therapeutic potential have been discovered. For example, Defensins are found in both
vertebrates and invertebrates. Vertebrate defensins are mostly against Gram+ bacteria, while
insect defensins are active against Gram+ and Gram- bacteria, fungi, and yeasts. Phormia and
Aeschna defensins are known as antiparasitic. These two defensins are toxic to Plasmodium
isolated from Aedes aegypti. Yet another example Cecropin is isolated from the hemolymph
of the butterfly Hyalophora cecropia. Gram + and - break down the cell membrane of bacteria.
Cecropin A and B forms are isolated from butterflies, while Cecropin P1 is obtained from
nematodes parasitic in pig intestines. It has been determined that synthetically obtained
cecropins show anticancer activity. Melittin is the active ingredient of Apitoxin. Melittin,
developed under the name of Nanobee, has the ability to break down the cell wall. It has been
reported that nanoparticles containing Melittin inactivate the HIV virus. In addition,
entomopathogenic fungi also have therapeutic potential. For example, the Cordyceps
mushroom has been used ethnopharmacologically in Asia for thousands of years. In the
treatment of different diseases in Nepal; It is used in diseases such as diarrhea, headache,
cough, rheumatism, and liver disorders. As a result, holometabolous insects and their
pathogens have a very high potential for medical use and may be suitable models for new
drug development studies.
Keywords: antimicrobial, insect, hemocytes, defensin, cecropin, melittin
GİRİŞ
Böcek Antimikrobiyal Peptidleri
Bir milyondan fazla tanımlanmış böcek türü göz önüne alındığında, tekrarlayan değişikliklere
uyum sağlama yetenekleri ve geniş bir patojen yelpazesine karşı dirençleri yönünden böcekler
en kalabalık organizma sınıfını temsil eder. Bu direnç becerisi, istilacı organizmalara geniş ve
hızlı bir tepkiye izin veren doğuştan gelen bağışıklık tepkisi (innate immune response) ile
ilgilidir. Böceğin doğuştan gelen bağışıklık tepkisi esas olarak hümoral bağışıklık ve hücresel
bağışıklıktan oluşur. Aynı zamanda böceklerde patojenlerin hemosöl boşluğa girmesini
önlemek amacıyla ilk koruma aşaması kütiküller, bağırsak duvarı ve trakea gibi fiziksel
bariyerler ile başlar (Şekil 1)(Manniello ve ark., 2021). Patojenler bu engelleri aşmayı
başardığında, hücresel ve hümoral bağışıklık tepkileri tetiklenir, melanizasyon, AMP üretimi
ve/veya hemositlerin aracılık ettiği reaksiyonlar gerçekleşir.
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Şekil.1 Böcek bağışıklık sisteminin şematik gösterimi (Manniello ve ark., 2021)
Böceklerde AMP’ler üç gruba ayrılır: sadece α -heliksleri olan Cecropinler, 6-8 adet
korunmuş sistein aminoasidine sahip, 3 veya 4 disülfid köprüsünden oluşan stabilize bir
diziye ve esnek bir amino-terminal bölgeden oluşan 3 domaine sahip Defensinler ve spesifik
amino asitlerce zengin (Prolin ve/veya Glisin) peptidler (Mohideen & Louis, 2021). Çoğu
glisin/prolinden zengin peptid, Gram negatif bakteri suşlarına karşı aktiftir. Defensinler, Gram
pozitif bakterileri seçici olarak öldürebilirken, cecropinler her iki gruba karşı da aktiftir (Wu
ve ark., 2018). AMP’lerin ve antibiyotiklerin bakteri hücresi ile etkileşimleri Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Cecropinler, uzunlukları 35-38 amino asit arasında değişen sistein içermeyen
katyonik AMP ailesine ait küçük proteinlerdir. İlk olarak, Hyalophora cecropia pupasının
aşılanmış hemolenfinde keşfedilmiştir. Ayrıca Lepidoptera, Diptera ve Coleoptera gibi diğer
böcek ailelerinden de tanımlanmıştır. Bunlar hem gram pozitif hem de gram negatif
bakterilerde ve ayrıca bazı mantarlara etkilidir. Böceklerden elde edilen cecropinler ayrıca
Sarcotoxin, Lepidopteran ve Bactericidin olarak da adlandırılır. Bu AMP sınıfları, Nterminalin triptofan rezidüsüne ve amidlenmiş C-terminaline sahiptir. Cecropinler yapılarına
göre çeşitli tiplere ayrılır (Cecropin-A, Cecropin-B, Cecropin-C, Cecropin-D).

Attacinler: Glisin açısından zengin attacinler Hyalophora cecropia 'nın hemolenfinde
tanımlanmıştır (Hultmark ve ark., 1983). Yaklaşık 20 kDa'lık glisin açısından zengin bir
proteindir. Gram negatif bakterilere karşı aktiftir (Imler ve Bulet, 2005).

Moricinler: Morisin, ipekböceği Bombyx mori'den izole edilen oldukça bazik bir
antibakteriyel peptidtir. Neredeyse tüm protein üzerinde 8 dönüşlü uzun bir alfa sarmal içeren
42 amino asit dizisinden oluşur. α-sarmalın amfipatik N-terminal segmenti nedeniyle bakteri
zarının geçirgenlik oranı yüksektir. Moricinler, hem gram-pozitif hem de gram-negatif
bakterilerin büyümesini inhibe etmede olumlu sonuçlar göstermiştir (Hemmi ve ark., 2002).

Drosocinler: Bunlar ilk olarak Drosophila melanogaster'den tanımlanmıştır ve tüm
Drosophila cinsinde korunmuştur. 19 aminoasitlik bir peptidtir. Drosocinler, gram-negatif
bakterilere karşı yüksek dirence sahiptir ve bazı prolince zengin drosocinler, glikosile edilmiş
olanlar, E. coli'ye karşı potansiyel aktivite gösterir (Bulet ve ark., 1993).

Lebocinler: Lebosinler ilk olarak E. coli ile enfekte edilmiş B. mori'de keşfedilmiştir.
Prolince zengin O-glikosillenmiş 32 rezidü içerirler (Chowdhury ve ark., 1995).

Diptericinler: Phormia terranova sineğinden elde edilen 82 amino asitlik yaklaşık
9kDA ağırlığı olan prolin/glisince zengin peptidlerdir ve Erwinia carotovora, E.coli K12,
Erwinia nericola T gibi spesifik gram negatif bakterilere karşı daha aktiftir (Dimarcq ve ark.,
1988).
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Jelleineler: Apis mellifera'nın arı sütünden izole edilen bir tür antimikrobiyal peptidtir.
+2 yüke sahip 8-9 amino asit bulundururlar. Bunlar hem gram pozitif hem de gram negatif
bakterilere ve ayrıca mantarlara karşı etkindir (Mohideen & Louis, 2021).

Metchnikowin: hem antibakteriyel hem de antifungal özellikler gösteren meyve
sineği Drosophila melanogaster'den elde edilen 26 aminoasilik bir antimikrobiyal peptidtir
(Levashina ve ark., 1995). Bu peptid, Drosophila yağ cisimciğinde (insan karaciğerine benzer
bir organ) güçlü bir şekilde eksprese edilir, ancak aynı zamanda trakea ve bağırsaktaki yüzey
epitelinde eksprese edilir ve NF-κB sinyal yolları Toll ve Imd tarafından düzenlenir.

Defensinler, doğal olarak oluşan AMP'lerdir ve eklembacaklılarda en yaygın olarak
karakterize edilen antimikrobiyal molekül sınıfını temsil eder. Böcek defensinleri α-sarmal ile
β-tabaka yapının disülfid bağları ile birbirine bağlanmış hali ile 6 korunmuş sistein rezidüsü
içeren küçük (~4 kDa), katyonik peptidlerdir. Sisteinlerin bağlanma motifi (1-4, 2-5 ve 3-6)
şeklindedir (Ganz, 2003; Hazlett ve Wu, 2011). Bir “konsensüs sistein-stabilize α-sarmal βtabaka” motif içerir (CSαβ), bu bölge antimikrobiyal aktivite için aktif bölgedir (Bulet ve
Stöcklin, 2005). Peptid uzunlukları 34 – 51 aminoasit arasında değişir (Yi ve ark., 2014).
Ayrıca pro-peptid ve mature peptid arasında korunmuş bir furin motifi (RVRR) içerirler
(Hynes ve ark., 2005). Pro-peptidin işlevi kesin olarak belirlenememiştir; bununla birlikte,
olgun peptidin biyogenezi sırasında yardımcı olabileceği öne sürülmektedir. Akrepler ve
keneler gibi eklembacaklıların plesiomorfik gruplarının defensinlerinin, böcekler gibi daha
apomorfik grupların defensinlerinden daha kısa N-terminal segmentlerine sahip olduğu
gözlemlenmiştir (Fogaça ve ark., 2004).

Thanatin, Gram + ve Gram- lere karşı geniş spektrumlu etkisinin yanı sıra filamentli
mantarlara karşı da güçlü etki gösterir. Çok düşük miktarları bile fungisidal ve bakterisidal
etki yapmaktadır.Yapı olarak diğer böcek peptidlerinden çok kurbağa derisinden salınan
antimikrobiyal peptidlere benzemektedir.

Melittinler, apitoksinin etken maddesidir. Nanobee adıyla geliştirilen melittin hücre
duvarı parçalama özelliğine sahiptir. 2013’te yapılan bir çalışmada melittin içeren
nanpartüküllerin HIV virüsünü etkisiz hale getirdiği rapor edilmiştir. HIV önleme amaçlı
vajinal jel ve ilkin enfeksiyonlarda damar içi uygulamalarının mümkün olacağını öne süren
çalışmalar devam etmektedir (Wu ve ark., 2018).

Scarabeacin, Oryctes rhinoceros (Scarabaeidae) ‘dan izole edilen antifungal etkili bir
peptidtir. Fitopatojenik funguslara etki eder (Wu ve ark., 2018).

Royalisin, Apis mellifera’dan elde edilen başka bir metabolittir. Gram + ve –
bakterilere saldıran bir etkisi vardır. Royal jelly işçi arılar tarafından salgılanan besince zengin
bir salgıdır. Larvaların ve kraliçe arının beslenmesinde kullanılır. Kraliçe arıların yumurtadan
ergine geçiş süreleri daha kısadır ve işçi arılara göre daha büyük vücut yapısı vardır. Ayrıca
çok daha uzun yaşarlar. Royal jelly ile yapılan deneylerde, meyve sineklerinin, farelerin ve C.
elegans’ın ömrünü uzattığı tespit edilmiştir. Ergin dönemdeki C. elegans solucanlarında
yetişkinlik süresince günlük 10 μg/mL Royal jelly ile beslenen bireylerin ömrünün % 7-9
arttığı gözlenmiştir. Etnobotanik kullanımı olan royal jelly cilt toniği, saç uzatmaya yardımı
olarak Avrupa ve Asya’da kullanılmaktadır. Genel kullanımları arasında kan basıncını
düşürme, antibiyotik amaçlı kullanım ve kolesterol düzeylerini iyileştirme vardır. Klinik
araştırmalara göre günde 10gr royal jelly ile 14-28 gün içinde kolesterol seviyelerinde
düzelme görülmüştür (Wu ve ark., 2018).
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Şekil 2. Antimikrobiyal peptidlerin (AMP'ler) ve antibiyotiklerin bakteriler üzerindeki
birleşik etkileri (Wu ve ark., 2018).
(A)
AMP'ler, hücre içeriğinin hücre dışı ortama sızmasına neden olarak bakteri zarını
bozabilir ve bakterileri öldürebilir. AMP'ler, daha fazla antibiyotiğin bakteri sitoplazmasına
girmesini ve sonunda hedefleriyle etkileşime girmesini kolaylaştırabilir. Ancak
antibiyotiklerin sitoplazmadan sızdığı da göz ardı edilmemelidir; (B) bakteri hücrelerinde,
antibiyotikler çoklu ilaç akış pompaları tarafından hücrelerden dışarı pompalanır, bu da
bakterilerin direnç özelliklerini bu şekilde gösterir.
Entamopatojenik Bakterilerin Terapötik Potansiyeli
Bacillus thuringiensis
Entamopatojenik bakterilerden daha çok zirai fayda amaçlı kullanımı söz konusudur.
Funguslara göre çok daha yeni çalışmalardır. En iyi bilinen örneği Bacillus thuringiensis’tir.
Spor formlarında parasporal protein kristalleri oluştururlar, toksik etkisi (Bt-toksini) böcek
sindirimi gerçekleştikten sonra aktive olur (Zhou ve ark.,2008). Bt-toksinlerini kodlayan
genler, pamuk, mısır, soya fasulyesi ve pirince başarıyla aktarılarak haşerelere karşı direnç
sağlanarak önemli bir ekonomik fayda sağlanmıştır. Bu nedenle, doğal ve genetik olarak B.
thuringiensis'in tasarlanmış suşları, Lepidoptera, Diptera ve Coleoptera takımlarından birçok
temsilcinin zararlılarını kontrol etmek için ticari olarak kullanılmıştır. Bu teknoloji, tarımsal
biyoteknolojide en başarılı modellerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu tür mahsullerin
avantajı, tarlalara daha az insektisit uygulanması gerektiğidir, ancak genetiği değiştirilmiş bu
mahsullerin zaman içinde doğada nasıl davrandığı ve faydalı böcekleri veya genel olarak
böcek çeşitliliğini nasıl etkilediği açık değildir. Ayrıca, belirli zararlılar, belirli Bt formlarına
karşı dirençli hale gelerek, ilaç endüstrisi ile çok dirençli bakteriler arasındaki yarışa benzer
şekilde, tarımsal biyoteknoloji ile böcekler arasında bir yarışa neden olmuştur. Protein
toksinlerinin yanı sıra B. thuringiensis ayrıca bitki patojen bakterilerinin patojenitesini
söndürebilen bir açil homoserin lakton laktonaz ve güçlü bir antibiyotik ve mantar önleyici
bileşik olan zwittermisin üreticisidir (Zhou ve ark.,2008). Zwittermicin A, yeni bir
antibiyotik sınıfını temsil eden lineer bir aminopoliol antibiyotiktir. Ayrıca, hidroksimalonilCoA ve aminomalonil-CoA'nın yanı sıra 2,3-aminobütiratın poliketid sentaz (PKS)/ribozomal
olmayan peptit sentetaz (NRPS) hibrit multienzim kompleksi tarafından genişletici üniteler
olarak kullanıldığı biyosentezi oldukça sıra dışıdır (Kevany ve ark., 2009).
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Son zamanlarda yapılan çalışmalar, zwittermisinin Bt-toksin ile sinerjistik olarak hareket
ettiğini göstermiştir, bu da onu tarımsal biyoteknolojide de çok faydalı hale getirecektir (Zhou
ve ark.,2008).
Pseudomonas entomophila
B. thuringiensis'e benzer şekilde, Pseudomonas entomophila, farklı takımlardaki böcekleri
öldüren bir toprak bakterisidir. Genetik olarak yakın akraba olan Pseudomonas putida
KT2440 suşuna büyük benzerlik gösterir, ancak varsayılan insektisidal toksinleri, proteazları
ve hemolizinleri kodlayan birkaç genin yanı sıra hidrojen siyanür ve yeni ikincil metabolit gen
kümelerinin üretimi için biyosentez gen kümelerini barındırır (Vodovar ve ark., 2006). P.
entomophila'dan herhangi bir ikincil metabolit tanımlanmamış olmasına rağmen, biyosentez
gen kümelerinin analizi, floresan psödomonadlar için tipik olan pyoverdin türevlerinin
biyosentezinin yanı sıra Acinetobacter baumannii'den asinetobaktin ile benzerlik gösteren bir
sideroforu göstermektedir (Mihara ve ark., 2004). Ek olarak, genomunda üç farklı lipopeptid
ve bir poliketid üretimi için biyosentez gen kümeleri tanımlanmıştır (Vodovar ve ark., 2006).
Xenorhabdus ve Photorhabdus
Enterobacteriaceae familyasının üyeleri olan Xenorhabdus ve Photorhabdus, sırasıyla
entomopatojenik nematod Steinernema ve Heterorhabditis ile karşılıklı bir ilişki içindedir ve
ayrıca farklı böcek konakçılarına karşı patojeniktir (Goodrich-Blair ve Clarke, 2007; Herbert
ve Goodrich-Blair, 2007). Bakteriler, ağız, anüs veya spiracles gibi doğal açıklıklardan nüfuz
ederek böcek konakçıyı enfekte eden nematodun infektif jüvenil (IJ) aşaması tarafından
taşınır. Bakteriler nematoddan böceğin vücut boşluğuna (hemosöl) salınır ve her ikisi de
konağı 48 saat içinde hızla öldürür. Nematod daha sonra hem bakteriler hem de böcek
kaynaklarından elde edilen besinler ile hemosölde birkaç nesil boyunca çoğalır. Besin
kaynaklarının tükenmesi ile nematodlar, böcek kadavrasından toprağa çıkmadan ve yeni
böcek konukçuları aramadan önce, bakteri partnerini hemosölden alarak IJ aşamasına girerler.
Mutualistik ve patojenik etkileşimleri içeren bu karmaşık yaşam döngüsü, Photorhabdus ve
Xenorhabdus'u simbiyoz ve patogenezin farklılıklarını ve benzerliklerini incelemek için ideal
bir model haline getirir. Photorhabdus luminescens ssp. laumondii TT01 suşu, bu
entomopatojenik bakteri ve nematod ortakyaşar bakteri grubunun genomu tamamen dizilenen
ilk üyesidir (Duchaud ve ark., 2003). Genom sekansı içinde, bakteri, nematod konakçısı
Heterorhabditis ve böcek avı arasındaki karmaşık yaşam döngüsünde yer alan birkaç
insektisidal protein, hidrolitik enzim (proteazlar, lipazlar ve kitinazlar) tanımlanmıştır. Ayrıca,
ikincil metabolit biyosentezinde yer alan birkaç geni kodlayan enzim tanımlanmıştır ve
genom dizisinin yeniden analizi, genel genom dizisinin %6,5'inden fazlasına karşılık gelen en
az 23 biyosentez gen kümesinin tanımlanmasına yol açmıştır (Bode, 2009). Ayrıca
Xenorhabdus nematophila ve Xenorhabdus bovienii'nin genomları da dizilenmiştir.
Photorhabdus luminescens ssp. laumondii TT01’de tanımlanan ikincil metabolitler ve
biyolojik aktiviteleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Xenorhabdus için literatürde açıklanan
bileşikler çoğunlukla benzilidenaseton, iyodinin, fenetilamidler ve indol türevleri gibi küçük
molekülleri temsil eder, ancak aynı zamanda ksenorabdinler ve ksenorksit gibi daha karmaşık
bileşikler ve hibrit PKS/NRPS sistemlerinden türetilen ksenokumasinler (XCN'ler) de (Şekil
3) bilinmektedir (Bode, 2009).
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Şekil 3. Xenorhabdus ve Photorhabdus ikincil metabolitleri ve biyolojik aktiviteleri
(Bode, 2009).
Entamopatojenik Mantarların Terapötik Potansiyeli
Entomopatojenik mantarlar (EPM), eklembacaklıları enfekte etme ve öldürme yeteneğine
sahip biyoinsektisitlerdir. Esas olarak eklembacaklıların karkaslarından izole olmalarına
rağmen doğal yaşam alanları topraktır (Behie ve Bidochka 2014). Bu mantarlar altı sınıfa
ayrılır: Oomycetes, Chytridiomycota, Microsporidia, Entomophtoromycota, Basidiomycota
ve en yaygın Ascomycota. Entomopatojenik mantarların çevredeki ana işlevi, böcek
popülasyonunun biyolojik kontrolüdür. Entomopatojenik mantarlar tek bir monofiletik grup
oluşturmaz. Şimdiye kadar 12 Oomycetes türü, 65 Chytridiomycota türü, 339 Microsporidia
türü, 474 Entomophtoromycota türü, 238 Basidiomycota türü ve 476 Ascomycota türü rapor
edilmiştir (Arau´jo ve Hughes, 2016).
Entomopatojenik mantarlar, özellikle çevresel koşullara tepki olarak, ikincil metabolitler
olarak adlandırılan bol miktarda düşük molekül ağırlıklı organik bileşikler salgılar. Üretilen
bileşiklerin sayısı, hem konakçıların hayati işlevlerini sürdürmek hem de sinir sistemine zarar
vererek veya böcek direncini azaltarak patojenleri etkili bir şekilde enfekte etmek için gerekli
olduklarını göstermektedir (Donzelli ve Krasnoff, 2016). İkincil metabolitler, kütle
spektrometrisi ve moleküler biyoloji teknikleriyle birleştirilmiş kromatografik yöntemler
kullanılarak belirlenir. Kimyasal yapılarına göre aşağıdaki gruplara ayrılabilirler: siklik
depsipeptitler (siklik tetradepsipeptitler ve siklik heksadepsipeptitler), peptitler
(oktadepsipeptitler, dipepitler ve depsipeptitler), amino asit türevleri, poliketitler, peptit
hibritleri ve terpenoidler (Donzelli ve Krasnoff 2016; Wang ve ark., 2018).

Destruxins (Dtxs), esas olarak Metarhizium sp.'den izole edilen siklik
heksadepsipeptidlerdir. 40'tan fazla Dtx türü rapor edilmiştir ve bunlardan A, B ve E dtx'leri
patogenez sürecinde en önemlileridir (Arroyo-Manzanares ve ark. 2017).
Destruxinler, insektisidal aktiviteleri ve fitotoksisiteleri ile iyi bilinmektedir. Antimikrobiyal,
antiviral, antiproliferatif, sitotoksik ve immünosupresif özellikler gibi çeşitli biyolojik
özellikler gösterirler. Dtx'ler, kanser tedavilerinde veya osteoporoz tedavisinde
kullanılmalarına izin veren V-ATPase proton pompalarının etkisini engeller (Liu ve Tzeng
2012). Bununla birlikte, HCT116 kolon karsinomu hücrelerinin alt hatları, membran
özelliklerindeki değişiklikler ve kolesterol sentezinin artan aktivasyonu sırasında iyonoforik
aktivitedeki azalma nedeniyle Dtxs A, B ve E'ye dirençlidir (Heilos ve ark. 2018).
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Dtx'ler, β-amiloid (Aβ) oluşumunu engelleyebildiklerinden Alzheimer hastalığının
tedavisinde de faydalıdır (Wang ve ark. 2012). Öte yandan, gıda ürünlerinde bulunmaları,
insan sağlığına tehdit oluşturabileceği ve ekosistemin dengesini bozabileceği için endişe
vericidir (Taibon ve ark. 2015). Dtx'ler çilek, mısır (Taibon ve ark. 2015) ve patateste (Carpio
ve ark. 2016) bulunmuştur.

Cordyseps, Oktadepsipeptidlere ait olan kordisepin, Cordyceps sinensis’in yanı sıra
C. militaris ve Isaria cicadae'nin (eski adıyla Cordyceps cicadae) ikincil metabolizmasının bir
ürünüdür.
Antioksidan, antiinflamatuar, antitümör ve nöroprotektif özelliklerinden dolayı Çin tıbbında
uzun yıllardır kullanılmaktadır (Wang ve ark. 2019). Kordisepin yapı olarak adenosine benzer
olduğu için adenosinin dahil olduğu süreçleri inhibe edebilir (Xia ve ark. 2017). Cordycepin,
osteoartrit semptomlarını, yani sinovyal inflamasyonu, eklem patolojisini ve ağrı davranışını
azaltır (Ashraf ve ark. 2019). Kordisepinin, iltihaplanma sürecinde NRF2 (nükleer faktör
eritroid 2-ilişkili faktör 2) ve AMPK (AMP ile aktive olan protein kinaz) yolları aracılığıyla
kemirgenlerde hücre yaşlanmasını engellediği kanıtlanmıştır. Bu uygulama, hücre
yaşlanmasını ve radyasyon ülserini önlemek için gelecek için umut vermektedir (Wang ve
ark. 2019).

Oosporein,
İnsektisidal ve antiviral aktiviteye sahip oldukça reaktif bir
oktadepsipeptid olan B. bassiana veya B. brongniartii'den esas olarak izole edilen oosporein,
gram pozitif bakterilere karşı bir antibiyotik olarak da kullanılabilen önemli bir sekonder
metabolittir (Feng ve ark., 2015).
Oosporeinin insektisidal aktivitesi, böceklerin doğrudan ortadan kaldırılmasından ziyade
enfeksiyonun uyarılmasına dayanır. Beauveria caledonica tarafından üretilen oosporein,
immünosupresif özelliklere sahiptir ve böceklerin daha fazla ve daha hızlı ölümünü sağlar
(Mc Namara ve ark., 2019). Cochliobolus kusanoi kaynaklı oosporein, lipid peroksidasyonu
ve glutatyon (GSH) seviyesini artıran oksidatif stres yoluyla ROS'un aracılık ettiği MadinDarby köpek böbreği (MDCK) hücreleri ve fare makrofajı (RAW 264.7) üzerinde sitotoksik
etkiler gösterir (Ramesha ve ark. 2015).

Polyketides (poliketidler), Metarhizium robertsii, NG-391 ve NG-393 olarak
adlandırılan sarı bileşikler olan poliketidler üretir (Donzelli ve Krasnoff 2016). Fusarinlere
benzer yapı ve özelliklere sahiptirler. Fusarin C gibi, NG-391 de Ames testinde sıçan
karaciğerinden alınan S9 fraksiyonu üzerinde güçlü bir mutajenik etki gösterir (Donzelli ve
ark. 2010).
K-562 insan lösemi hücreleri üzerinde nükleik asit biyosentezinin bütünlüğünün bozulmasına
neden olan antiproliferatif etkiler gösterdikleri için bu poliketidler üzerinde daha fazla
araştırma yapılması gerekmektedir; diğer yandan biyoaktiviteleri, nükleozid fosfat
biyosentezinde veya polimerizasyonda yer alan bir proteine bağlanma veya kaspazdan
bağımsız hücre ölümü ile de ilgilidir (Bohnert ve ark. 2013).
Entomopatojenik mantarların (EPM) ikincil metabolitleri, çeşitli aktivitelere sahip bir bileşik
havuzu olduğundan, araştırmacılar yapılarını daha fazla araştırmak, yeni bileşikler aramak,
biyosentez yollarını anlamak için ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için
derinlemesine çalışmalar yapılmaktadır (Bode, 2009).
SONUÇ
Böcek antimikrobiyal peptidleri, ana bağışıklık efektör molekülleridir. Bu nedenle, devasa
böcek dünyasında çok sayıda antimikrobiyal peptid kaynağı vardır. Son yıllarda, meyve sineği
ve sivrisinek model organizmalar olarak kullanılmış ve böceklerin doğal bağışıklığının
araştırılmasında büyük ilerleme kaydedilmiştir.
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Böceklerin doğal bağışıklık sisteminin beklenenden çok daha karmaşık olduğuna dair artan
kanıtlar bulunmuştur. Biyolojik evrimin korunması nedeniyle böceklerin doğal bağışıklık
sistemindeki bazı moleküller ve sinyal yolları omurgalılarla (insanlar dahil) bazı benzerliklere
sahiptir. Böceklerin doğal bağışıklık sistemi çalışmaları, insan bağışıklık sisteminin
karmaşıklığını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Şu anda, antibiyotiklerin kötüye
kullanılması nedeniyle daha fazla bakteri çoklu ilaç direnci geliştirmiş ve insan sağlığı için
büyük bir tehdit oluşturan antibiyotiğe dirençli süper bakteriler ortaya çıkmıştır. Yeni
antimikrobiyal ilaçların bulunması ve geliştirilmesi tıp alanında acil bir sorun haline gelmiştir
(Wu ve ark., 2018).
Aynı şekilde entamopatejenik mantarlar, tıpta kullanılan biyolojik olarak aktif bileşiklerin,
örneğin hidroksillenmiş steroidler ve glikasyonlu flavonoidlerin biyosentezinde veya
antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip gümüş nanoparçacıkların biyolojik olarak
üretilmesinde büyük potansiyele sahiptir. Entamopatejenik mantarların gösterdiği yüksek
potansiyel ve gerçekleştirebilecekleri birçok farklı işlev nedeniyle, giderek daha fazla
araştırılmaktadır (Bode, 2009).
Yapılan çalışmalara bakıldığında böcekler ve böcek ilişkili organizmalardan elde edilen
ikincil metabolitler insanlar için yeni terapötik kaynak oluşturmaktadır. Böcekler ve böcek
ikincil metabolitlerin çeşitliliği hâlihazırda yapılan araştırmaların artmasının gerektiğinin
kanıtıdır.
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ÖZET
Bu çalışma bölgenin yöresel bir köpeği olan Aksaray Malaklı Köpeği Akciğerinin
Makroanatomik yapısının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada 2019-2021 yılları
arasında Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen çeşitli nedenlerden ölmüş ve
cinsiyet farkı gözetmeksizin 5 adet erişkin Aksaray Malaklı Köpeği Akciğerinin morfolojik
kısımları incelenmiştir. Yöntem olarak ölü köpeklerin Mediastinum bölgesinden median
diseksiyon yapılarak göğüs boşluğundaki Akciğer ve lobları ortaya çıkarılmıştır. Akciğerin
morfolojik yapısı ve loblanma durumları incelenerek anatomik kısımlar fotoğraflandı.
Makroanatomik olarak Akciğerler cavum thoracis’ in hemen hemen tamamını doldurmuş
durumda sağlı sollu loblar halinde bulunmaktaydı. Sol tarafta kalp ile temas halindeydi. Sağ
tarafta impressio costalis’ler çok belirgin durumdaydı. Loblar arası çentik incisura lobarisler
cranial ve caudal olarak lobların ayrımını sağlamaktaydı. İncisura’lar çok belirgindi.Sağ
tarafta 4 lob, sol tarafta 3 lob olarak toplam 7 adet lobtan oluşmaktaydı. Diğer köpek türlerine
göre Akciğer üzerindeki anatomik yapılar karşılaştırmalı olarak incelendi.
Çalışmada yerel köpek ırklarından olan Aksaray Malaklı köpeği Akciğer yapısının
makroanatomik özellikleri incelenerek diğer köpek ırklarıyla benzerlik ve farklılıklarını
ortaya koymak ve ayrıca Akciğer hastalıklarında uygulanacak tedavi yöntemlerine kaynak
oluşturması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray Malaklı köpeği, pulmones, lobules, incisura lobaris.
MACROANATOMICAL INVESTIGATIONS ON AKSARAY MALAKLI DOG
LUNGS
ABSTRACT
This study was carried out to determine the macroanatomical structure of the Aksaray Malaklı
Dog Lung, a local dog of the region. In the study, the morphological parts of the lungs of 5
adult Aksaray Malaklı Dogs, which died from various causes and were brought to the Animal
Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine between 2019-2021, were examined
regardless of gender. As a method, median dissection from the Mediastinum region of dead
dogs was performed to reveal the lungs and lobes in the thoracic cavity. The morphological
structure and lobing conditions of the lung were examined and the anatomical parts were
photographed. Macroanatomically, the lungs filled almost the entire cavum thoracis and were
located in left and right lobes. It was in contact with the heart on the left side. The impressio
costalis was very prominent on the right side. The interlobe notch incisura lobaris provided
the separation of the lobes as cranial and caudal. Incisuras were very prominent. It consisted
of 7 lobes in total, 4 lobes on the right and 3 lobes on the left. Compared to other dog species,
the anatomical structures on the lung was investigated.
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In this study, it was aimed to examine the macroanatomical features of the lung structure of
Aksaray Malaklı dog, which is one of the local dog breeds, to reveal the similarities and
differences with other dog breeds and also to form a source for the treatment methods to be
applied in lung diseases.
Keywords: Aksaray Malaklı dog, pulmones, lobules, incisura lobaris.
GİRİŞ
Köpeklerde Akciğerler köpek yetiştiriciliğinde önemli bir organdır. Özellikle Akciğer
hastalıklarının tedavilerinde morfolojik yapısının bilinmesi önemlilik arz eder. Anadolu’da
bölgesel olarak yetiştiriciliği yapılan Aksaray Malaklı köpekleri Mastiff tipi bir köpek ırkıdır.
Aksaray Malaklı köpeği, yapısal olarak iri cüsseli ve boz renklidir. Dudak kısımları sarkık
yapılı, pençe kısımları kangal köpeklerine göre daha büyük ve kalın vaziyettedir (Yılmaz,
2008; Atasoy, 2010; Atasoy, 2011; Yılmaz & Ertuğrul 2012). Köpeklerin Akciğerleri cavum
thoracis’te sağ ve sol olarak bifurcatio trachea’dan ayrıldıktan sonra loblara ayrılmaktadır
(Getty, 1975; Nickel vd., 1981; Miller vd., 1984; Dursun, 2008). Komşu organlar ile temasları
sonucu impressio trachea, impressio esophagea, impressio costalis, impressio cardiaca izlerini
taşımaktadır (Dursun,2008). Ayrıca loblar arasında bulunan çentik incisura lobarisler cranial
ve caudal olarak lobların ayrımını sağlar (Miller vd., 1984; Dursun, 2008). Köpeklerde
Akciğerler pulmo dexter ve pulmo sinister’in kendi içerisinde loblara ayrılmasıyla toplam 7
adet lobludur bunlardan pulmo dexter 4 loba ayrılmakta ve lobus cranialis ve lobus caudalis
lobları incisura interlobaris’ler ayırır ve diğer lobları da lobus accessorius ve lobus
medius’tur (Dursun, 2008). Pulmo sinister’in pars cranialis ve pars caudalis olmak üzere 2
lobu, pulmo sinister’in cranial lobu kendi içerisinde pars cranialis ve pars caudalis olarak 2
parçaya ayrılmaktadır. (Dursun, 2008) Loblar arasındaki fissura interlobaris yapıları oldukça
belirgindir (Dursun, 2008). Evcil köpeklerde (Getty, 1975; Nickel vd., 1981; Miller vd., 1984;
Dursun, 2008; Nakakuki, 1994), Golden Jackal (Stan, 2016)’da Akciğerler ile ilgili çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın amacı Aksaray Malaklı köpeği Akciğeri ile ilgili yapılacak
araştırmalara kaynak oluşturmak amaçlanmaktadır.
MATERYAL VE METOT
Araştırmada 2019-2021 yılları arasında ASÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine
getirilen çeşitli sebeplerden ölmüş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin 5 adet erişkin Aksaray
Malaklı Köpeği Akciğerinin morfolojisi loblanma durumları incelenmiştir. Yöntem olarak ölü
köpeklerin Mediastinum bölgesinden median diseksiyon yapılarak göğüs boşluğundaki
Akciğer ve lobları ortaya çıkarılmıştır (Çalışlar,1973). Bu kısımların fotoğrafları alınmıştır.
Terminolojik ifadelerin yazılımında Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) (2012) esas
alınmıştır.
BULGULAR
Aksaray Malaklı Köpeği Akciğeri makroanatomik olarak cavum thoracis’ in hemen hemen
tamamını doldurmuş durumda sağlı sollu loblar halinde bifurcatio trachealis’ten
ayrılmaktaydı. Temas ettiği komşu organlarda trachea bölgesinde impressio trachea, özefagus
temasında impressio esophagea izlerini taşımaktaydı. Sol tarafta kalp ile temas halindeydi ve
impressio cardiaca’yı meydana getirmişti. Sağ tarafta impressio costalis’ler çok belirgin
durumdaydı. Loblar arası çentik incisura lobarisler cranial ve caudal olarak lobların ayrımını
sağlamaktaydı. İncisura’lar çok belirgindi. Akciğerler pulmo dexter ve pulmo sinister’in kendi
içersinde loblara ayrılmasıyla toplam 7 adet lobtan oluşmaktaydı.
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Bunlar dan pulmo dexter 4 loba sahipti ve lobus cranialis ve lobus caudalis lobları incisura
interlobaris’ler vasıtasıyla tamamen ayrılmaktaydı. Pulmo dexter’in diğer lobları lobus
accessorius ve lobus medius’tur. Lobus accessorius kuyruk yüzgecine benzemekteydi. Pulmo
sinister’in pars cranialis ve pars caudalis olmak üzere 2 loba ayrıldığı tespit edildi. Pulmo
sinister’in cranial lobu kendi içerisinde pars cranialis ve pars caudalis olarak 2 parçaya
ayrıldığı bulgusuna ulaşıldı. Loblar arasındaki fissura interlobaris yapıları oldukça belirgin
durumdaydı. Aksaray Malaklı köpeği diğer köpek türlerine göre Akciğer üzerindeki anatomik
yapıların bulguları inceleme sonucunda ortaya çıkarıldı.

Resim 1. Aksaray Malaklı Köpeği Akciğer’inin ventrolateral görünümü. lc.lobus cranialis,
lca. Lobus caudalis, pca. pars caudalis, pc. pars cranialis, t.trachea, fs. Fissura interlobaris.,
lac.lobus accessorius, lm. Lobus medius.
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Resim 2. Aksaray Malaklı Köpeği Akciğer’inin dorsomedial görünümü. lc.lobus cranialis,
lca. lobus caudalis, t.trachea, fs. fissura interlobaris., lac.lobus accessorius, lm. Lobus medius.
TARTIŞMA
Stan Golden Çakallarda Akciğerin mediastinum bölgesinde sağlı sollu dağılım gösterdiğini
bildirmektedir. Araştırma materyalimizde de benzer şekilde mediastinum bölgesinde yer
almaktaydı. Aksaray Malaklı köpeği akciğerinin Cavum thoracis’teki konumu ve lobların
dağılım durumu literatür (Getty, 1975; Nickel vd., 1981; Miller vd., 1984; Dursun, 2008)
bilgilerine benzer şekildeydi. Dursun (2008), Köpeklerde pulmo dexter’in lobus cranialis,
lobus medius, lobus caudalis ve lobus accessorius loblarından oluştuğunu bildirmiştir.
Araştırma materyalimizde de benzer bulgular görülmekle beraber lobların keskin sınırlarla
ayrılması ve lobus accessorius’un kuyruk yüzgecine benzemesi ayırıcı bir bulgu olarak
gözlenmiştir. Akciğere komşu organların akciğer ile temas ettiği kısımlarda bıraktığı izler
yine literatür (Getty, 1975; Nickel vd., 1981; Miller vd., 1984; Dursun, 2008) bilgilerine
benzer şekildeydi. Sonuç olarak Aksaray Malaklı Köpeği Akciğerinin morfolojik özellikleri
evcil köpeklerin (Getty, 1975; Nickel vd., 1981; Miller vd., 1984; Dursun, 2008; Blanco –
Borda & Torres- Vidales, 2013) Akciğer makroanatomik yapılarıyla uyumluydu.
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ÖZET
Bu çalışma, Aksaray malaklı köpeklerinde ön bacakların arteriyel kanlanmasını araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 2019-2021 yılları arasında ASÜ Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesine getirilen çeşitli nedenlerden ölmüş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin 5 adet erişkin
Aksaray Malaklı Köpeği kullanıldı. Lateks enjeksiyon yöntemi uygulandı. Araştırmada
köpeklerde ön bacağın beslenmesinin a. subclavia’nın devamı olarak görülen a. axillaris
tarafından yapıldığı tespit edildi. A. axillaris’in göğüs boşluğunu terkettikten sonra a.
thoracica externa, a. thoracica lateralis ve ramus deltoideus dllarını verdiği ve daha sonra art.
humeri seviyesinde a. subscapularis ve a. brachialis’e ayrılarak sonlandığı gözlendi. A.
brachialis, a. axillaris’in distal yöndeki devamıydı. A. brachialis, a.circumfl. humeri cranialis,
a. profunda brachii, a. bicipalis, a. brachialis superficialis, a. collater. ulnaris, a. transversa
cubiti ve a. inteross. communis’i verdikten sonra seyrine a. mediana olarak devam
etmekteydi. Bu damar seyri sırasında m. pronator teres, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor dig.
superficialis ve m. flexor dig. profundus’un beslenmesini sağlar. A. mediana,
antebrachium’un proximal 1/3’ünde a. profunda antebrachii’yi ortası düzeyinde de a.
radialis’i verdi. Damarın devamı. a. dig. palmaris V abaxialis ve aa. digitales palmares
communes I-IV’ün başlangıç aldığı arcus palmaris superficialis'in oluşumuna katıldı. A. dig.
palmaris V abaxialis bu arcustan (arcus palm. supf.) ayrılır. A. mediana bacağın distal
1/3’ünde ramus palmaris ve ramus dorsalis olmak üzere iki dala ayrıldı. A. radialis ve a.
interossea caudalis’ten orijin alan ramus palmaris profundus, arcus palmaris profundus’u
oluşturdu. Bu arkustan aa. metacarpea palm. I - IV’ün orijin aldığı tespit edildi. Ayrıca, A.
radialis ve a. inteross. caudalis’in, rete carpi dorsale’nin oluşumuna katıldığı belirlendi. A.
ulnaris, hem arcus palmaris superficialis hemde arcus palmaris profundus’un oluşumuna
katılarak sonlandı.
Çalışmada Aksaray Malaklı köpeği ön bacak arterleri incelenerek damar dağılımının diğer
köpek ırklarıyla olan benzerlik veya farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray Malaklı köpeği, Anatomi, arter, ön bacak.
A MACROANATOMIC STUDY ON FORELIMB ARTERIES OF AKSARAY
MALAKLI DOG
ABSTRACT
The aim of the study was to examine the arterial vessels in the forelegs of Aksaray Malaklı
dogs. In the study, 5 adult Aksaray Malaklı dogs, who died from various reasons and were
brought to the ASÜ Animal Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine between 20192021, were used regardless of gender. Latex injection method was applied.
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It was determined that the feeding of the forelimb was made by the axillary artery, which is
seen as the continuation of the subclavian artery. It was observed that the axillary artery, after
leaving the thoracic cavity, after giving the external thoracic artery, the lateral thoracic artery
and the deltoid branch, ended by dividing into subscapular and brachial arteries at the
articulatio humeri level. The brachial artery was the distal continuation of the axillar artery.
The brachial artery, after giving the cranial circumflex humeral artery, the deep brachial
artery, the collateral ulnar artery, the superficial brachial artery, the transverse cubital artery
and the common interosseus artery is termed median artery. It vascularized the pronator teres,
flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis and profundus. A. mediana, in the proximal
1/3 of the antebrachium a. profunda antebrachii in the middle a. was giving the radialis.
Continuation of the vein. a. dig. palmaris V. It was determined that the beginning of digitales
palmares communes I-IV participated in the formation of arcus palmaris superficialis. A dig.
palmaris V abaxis insertion from this arcus (arcus palm. supf.). It was divided into two
branches, ramus palmaris and ramus dorsalis, in the distal 1/3 of A. mediana. A. radialis and
a. ramus palmaris profundus originating from interossea caudalis formed arcus palmaris
profundus. Aa from this arcus. metacarpea palm. source of I - IV identified. In addition, A.
radialis and a. inteross. caudalis, rete carpi dorsale. A. ulnaris terminated by participating in
the formation of both arcus palmaris superficialis and arcus palmaris profundus.
In this study, it was aimed to reveal the similarities or differences of the vein distribution with
other dog breeds by examining the anterior leg arteries of Aksaray Malaklı dog.
Keywords: Aksaray malaklı dog, anatomy, arteries, forelimb.
GİRİŞ
Aksaray Malaklı köpek ırkı Anadolu’da yetiştiriciliği yapılan bir köpek ırkıdır. Aksaray
Malaklı köpekleri, yapısal olarak iri cüsseli ve boz renklidir. Dudak kısımları sarkık şekilde,
pençe kısımları kangal köpeklerininkine göre daha büyük ve kalındır (Yılmaz, 2008; Atasoy,
2010; Atasoy, 2011; Yılmaz & Ertuğrul 2012). Aksaray Malaklı köpekleri Mastiff tipi
Köpeklerin de ön bacağın damarlanmasını a. subclavia’nın devamı sayılan a. axillaris yapar.
A. axillaris, göğüs boşluğunu terkettikten sonra, ramus deltoideus, a. thoracica externa, a.
thoracica lateralis ve art. humeri seviyesinde a. subscapularis’i verir ve seyrine a. brachialis
olarak devam eder (Getty, 1975; Nickel ve ark, 1981). A. brachialis, a. circumflexa humeri
cranialis, a. profunda brachii, a. bicipitalis, a. collateralis ulnaris, a. brachialis superficialis, a.
transversa cubiti ve art. cubuti seviyesinde a. interossea communis damarını verip sonra
seyrine a. Mediana damarı olarak devam eder. Nickel ve Wissdorf, 1984; Tıpırdamaz ve ark,
(2001). A. mediana antebrachium’um proximal 1/3 kısmında a. profunda antebrachii’yi ortası
düzeyinde de a. radialisi vermekte oldupunu bildirmişlerdir. (Dursun, 2008).
Köpeklerde ön extremite de meydana gelen travmatik yaralanmalarda bölge anatomisi çok
büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada da Türkiye’ nin yerli bir ırkı olan ve Aksaray
bölgesinde yetiştiriciliği yapılan Aksaray malaklı köpeğinin ön bacağının arterial
vaskülarizasyonunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada 2019-2021 yılları arasında ASÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen
çeşitli nedenlerden ölmüş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin 5 adet erişkin Aksaray Malaklı
Köpeği kullanıldı. Araştırma materyallerine lateks enjeksiyon yöntemi uygulandı (Çalışlar,
1973). A. axillaris damarı %10’luk tuzlu suyla yıkanıp içerisine kumaş boyası katılarak
renklendirilmiş latex enjeksiyonu yapıldı. Bu işlemden sonra materyaller %10’luk
formaldehit’te birgün bekletilip diseksiyon işlemleri gerçekleştirildi.
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Diseksiyon işlemleri sonrasında A. axillaris ve dalları fotoğrafları alındı. Araştırmada
kullanılan terimlerde Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.)(2012) esas alındı.
BULGULAR
Arteria axillaris’in göğüs boşluğunu terkettikten sonra ilk verdiği dal a. thoracica externa’dır.
Ve bu damar a. thoracica externa’yı besler. A. axillaris’in caudal olarak verdiği a. thoracica
lateralis m. pectoralis superficialis’e dallar verdikten sonra m. cutaneus trunci de sonlanır.
Damar daha sonra art. humeri seviyesinde m. teres major’un tendosunu geçtikten hemen sonra
a. subscapularis’i vermekteydi ve a. brachialis ismini alarak distale doğru seyrine devam
ettiği görüldü. A. Subscapularis damarı, a. circumflexa humeri caudalis, a. thoracodorsalis ve
a. circumflexa scapula dalarını vermekteydi. A. thoracodorsalis, damarın caudomedial
yüzünden çıkarak m. latissimus dorsi kasına 2-3 dal vererek sonlandığı tespit edildi. A.
circumflexa humeri caudalis damarı humerusun cranial tarafına doğru kıvrılarak a.
circumflexa humeri cranialis ile anastomoz yapar. A. circumflexa scapula, scapulanın margo
cranialis’i boyunca seyrederek m. subscapularise dağıldığı tespit edildi.
Arteria brachialis, a. axillaris’in distal yöndeki devamıydı. A. brachialis, a. circumflexa
humeri cranialis, a. profunda brachii, a. bicipitalis, a. collateralis ulnaris, a. brachialis
superficialis, a. transversa cubiti ve a. interossea communis’i verdikten sonra seyrine a.
mediana olarak devam etti. A. circumflexa humeri cranialis, m. corocobrachialis, m. teres
major ve m. biceps brachii’yi besler. A. profunda brachii, humerus’un proximal 1/3’ü
düzeyinde a. brachialis’in caudal yüzünden çıkarak m. triceps brachii’nin caput longum ve
caput mediale’sinde sonlanır. A. bicipitalis, humerus’un ortası düzeyinde a. brachialis’in
cranial yüzünden çıktı ve m. biceps brachiide sonlandı. A. collateralis ulnaris, humerusun
dislal 1/3’ünde a. brachialisin caudal yüzünden çıkar ve m. triceps brachii, m. flexor
digitorum superficialis ve m. flexor ca:rpi ulnaris'e dallar verir. A. brachialis superficialis’in,
humerus’un epicondylus medialis’inin hemen proximalinde a. brachialis’in cranial yüzünden
çıkar. M. brachialis'in distalinden geçtikten sonra a. antebrachialis superficialis cranialis adını
almaktaydı. A. antebrachialis superficialis cranialis daha sonra ramus lateralis ve ramus
medialis'e ayırdı. Ramus lateralis’te aa. diıgitales dorsales communes II, III ve IV'ü verdi. A.
transversa cubiti dirsek eklemi düzeyinde a. brachialisin lateral yüzünden çıkarak m. biceps
brachii ve m. brachialise dallar verdi. A. interossea communis, a. brachial’isten ayrıldıktan
hemen sonra a. ulnaris’i verir ve a. interossea cranialis ve a. interossea caudalis’e ayrılır. A.
ulnaris, a. ulnaris recurrens’i verdikten sonra n. ulnaris ile birlikte distale doğru seyrine devam
eder ve ramus carpeus dorsalis ve ramus carpeus palmarise ayrılarak sonlanır. A. ulnaris, hem
arcus palmaris superficialis hemde arcus palmaris profundus’un oluşumuna katılarak
sonlandı. A. ulnaris seyrı boyunca flexor kasların beslenmesini sağlar. A. interossea cranialis,
a. interossea communisin verdiği son iki daldan ince olanıdır ve bu damar spatium
interosseumdan bacağın cranialine geçerek bu bölgedeki extensor kaslara dağılarak sonlanır.
A. interossea caudalis, a. interossea communis’in devamı sayılan damar antebrachium'un
distal kısmında ramus carpeus palmaris ve ramus interosseus'a ayrılmaktaydı. Ramus carpeus
palmaris dalı arcus palmaris superficialis'in, arcus palmaris profundus'un oluşumuna katıldığı
tespit edildi. Ramus interosseus, rete carpi dorsale'nin oluşumuna katıldı.
A. mediana, a. brachialis’in a. interossea communis’i verdikten sonraki distal devamı
şeklindeydi. Damar, antebrachium’un proximal 1/3’ünde a. profunda antebrachii’yi ortası
düzeyinde de a. radialis’i verdi. A. profunda antebrachii, m. flexor digitorum profundus ve mi
flexor carpi radialis’i besler.
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A. radialis, m. flexor carpi radialis ile os radius arasında distale doğru seyreder ve ramus
carpeus dorsalis ve ramus carpeus palmaris adında iki ince dal verir. Damarın devamı ramus
palmaris superficialis ve ramus palmaris profundus'a ayrılarak sonlanır.
Ramus palmaris superficialis aa. digitales palmares communes I- IV ile a. digit. palmaris V
abaxialis’in başlangıç aldığı arcus palımaris superficialis'in oluşumuna katıldı.. Ramus
palmaris profundus'un katılmasıyla şekillenen arcus palmaris profundus'tan aa. metacarpea
palmares I – IV’ün çıktığı tespit edildi.

Resim1. Aksaray Malaklı Köpeği ön bacak damarları, A. axillaris ve dalları görünümü.
1.A. axillaris, 2. R. deltoideus, 3. A. thoracica lateralis, 4. A. brachialis, 5. A. subscapularis, 6.
A. circumflexa humeri cranialis, 7. A. circumflexa humeri caudalis, 8. A. circumflexa
scapula, 9. A. thoracodorsalis.
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Resim 2. Aksaray Malaklı Köpeği, A. brachialis ve a. mediana’nın dalları görünümü.
1.A. brachialis, 2. A. biciphitalis, 3. A. collateralis ulnaris, 4. A. radialis superficialis, 5. A.
transversa cubiti, 6. A. interossea communis, 7. A. mediana, 8. A. profunda antebrachii, 9. A.
radialis.
TARTIŞMA
Ön bacağın beslenmesinin a. axillaris tarafından yapıldığı ve seyri esnasında sırasıyla a.
brachialis ve a. mediana isimlerini alarak distale doğru seyrettiği bulgumuz literatürlerle
(Dalman ve Mc Clure, 1970; Tıpırdamaz ve ark, 2001; Dursun ve ark. 1988) benzerlik
göstermektedir.
Kangal köpeklerinde yapılan bir çalışmada 12 köpekten 3’ünde a. bachialisten a. bicipitalis ile
birlikte ortak bir kökten çıktığı 9 köpekte ise a. a. bicipitalisin ve a. brachialisi superficialisin
ayrı ayrı iki dal halinde a. brachialisten çıktığı bildirilmiştir. Dursun ve ark. (1988) Yaptığı bir
çalışmada da 14 köpeğin 4 adetinde bu iki damar ortak bir kök halinde çıkmıştır. Yapılan bu
çalışmada materyallerin tamamında bu iki damar a. brachialis’ten ayrı ayrı iki dal halinde
orijin almıştır.
A. circumflexa humeri cranialis’in köpeklerde a. subscapularis (Getty, 1975; Nickel ve ark,
1981; Nickel ve Wissdorf, 1984; Tıpırdamaz ve ark, 2001), a. brachialis (Çalışlar, 1973;
Getty, 1975) ve a. axillaris’ten (Dursun, 1981; Miller ve ark., 1984) ayrıldığı bildirilmiştir.
Ayrıca Dursun ve ark. (1988), A. circumflexa humeri cranialisin iki materyalde a. brachialisin
ilk dalı olarak 12 materyalde a. subscapularisin bir dalı olduğunu bildirmişlerdir.
Bu çalışmada, bazı literatürlerde (Getty, 1975; Nickel ve ark, 1981; Nickel ve Wissdorf, 1984;
Tıpırdamaz ve ark, 2001) bildirildiği gibi a. circumflexa humeri cranialis’in a.
subscapularis’in bir dalı olduğu tespit edilmiştir.
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A. interossea communis'in articulatio cubiti'nin distalinde, a. brachialis'ten (Getty, 1975;
Nickel ve ark, 1981; Dursun ve ark. 1988) ve a. mediana'dan (Miller ve ark., 19849) ayrıldığı
bildirilmesine rağmen, bu araştırmada malaklı köpeklerinde a. interossea communis'in a.
brachialis'ten ayrıldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak Aksaray Malaklı köpeği ön bacak damar
dağılım anatomisi diğer carnivoralara benzemekle beraber önemli farklılıklar da
bulunmaktaydı. Araştırmanın yapılacak çalışmalara kaynak sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Amaç: Cavum cranii tabanında, kranial sinirlerin geçişine izin veren kanal ve delikler yer alır.
Evcil memeli hayvanlarda bu yapıların morfometrik özellikleriyle ilgili son derece sınırlı bilgi
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri kullanılarak
sağırda bu kanal ve deliklerin morfometrik özelliklerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmada 6 (4-7 yaşlı) adet sağlıklı erişkin dişi holstein sığır başı
kullanıldı. Başlar BT ile tarandı ve görüntüler kaydedildi. Görüntüler RadiAnt DICOM
Viewer (Medixant, Poland) yazılımına aktarıldı. Programın Multiplanar Reconstruction ekranı
kullanılarak ilgili yapılarda genişlik, yükseklik ve alan ölçümleri yapıldı. Elde edilen
morfometrik verilerin istatistiksel analizi yapılarak tablo şeklinde sunuldu.
Bulgular:
Parametreler (Mean ±SD)
Genişlik (mm) Yükseklik(mm)
Alan (mm2)
t
t
Canalis opticus
7.7 ± 0.7
4.9 ± 0.2
268.2 ± 31.7t
Meatus acusticus internus
7.1 ± 0.5t
3.5 ± 0.4z
236.2 ± 40.8t
t
t
Canalis n. hypoglossi
9.3 ± 2.1
7.6 ± 1.5
604.9 ± 227.4z
z
t
Foramen orbitorotundum
17.4 ± 1.6
11.2 ± 1.1
1611.5 ± 225.8t
Foramen ovale
11.0 ± 3.4z
7.5 ± 1.1z
707.3 ± 324.0z
t
t
Foramen jugulare
13.0 ± 1.2
7.7 ± 0.7
759.9 ± 129.1t
Foramen magnum
46.9 ± 1.3t
39.8 ± 1.9t
14765 ± 603.6t
t:Paired Samples t test, z:Wilcoxon Test
Ölçülen parametreler yönünden sağ ve sol arasında istatistiki fark tespit edilmedi (p>0.05).
Sonuç: Altı sığıra ait bu veriler, cavum cranii tabanında gerçekleştirilecek anatomi ve
radyodiagnostik çalışmalar için ön referans niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Sığır, Kafatası tabanı, BT, Canalis opticus, Morfometri
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF CANALS AND FORAMENS IN THE SKULL
BASE OF HOLSTEIN COW
ABSTRACT
Objectives: At the base of the cranial cavity, there are canals and foramens that allow the
passage of the cranial nerves. There is very limited information about the morphometric
properties of these structures in domestic mammals. The aim of this study was to determine
the morphometric features of these canals and foramens in the cattle using Computed
Tomography (CT) images.
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Methods: Six (4-7 years old) healthy adult Holstein cow heads were used in the study. Heads
were scanned with CT and images were saved. The images were transferred to the RadiAnt
DICOM Viewer software (Medixant, Poland). By using the program's multiplanar
reconstruction screen, width, height, and area measurements were made on the relevant
structures. Statistical analysis of the data was made and presented in the form of a table.
Results:
Parameters (Mean ±SD)
Width (mm)
Height (mm)
Area (mm2)
Optic canal
7.7 ± 0.7t
4.9 ± 0.2t
268.2 ± 31.7t
t
z
Internal auditory canal
7.1 ± 0.5
3.5 ± 0.4
236.2 ± 40.8t
Hypoglossal canal
9.3 ± 2.1t
7.6 ± 1.5t
604.9 ± 227.4z
z
t
Foramen orbitorotundum
17.4 ± 1.6
11.2 ± 1.1
1611.5 ± 225.8t
Oval foramen
11.0 ± 3.4z
7.5 ± 1.1z
707.3 ± 324.0z
t
t
Jugular foramen
13.0 ± 1.2
7.7 ± 0.7
759.9 ± 129.1t
Foramen magnum
46.9 ± 1.3t
39.8 ± 1.9t
14765 ± 603.6t
t:Paired Samples t test, z:Wilcoxon Test
There was no statistical difference between the right and left in terms of the measured
parameters (p>0.05).
Conclusion: These six cows' data are maybe a preliminary reference for anatomy and
radiodiagnostic studies to be performed at the base of the cranial cavity.
Keywords: Cattle, Skull base, CT, Optic canal, Morphometry
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PHOSPHOLIPID CONCENTRATION IN DIFFERENT ANATOMICAL CUTS OF
CANNABIS SATIVA GROWN IN NIGERIA
Prof. Emmanuel Ilesanmi Adeyeye
Department of Chemistry (Analytical Chemistry Unit), Ekiti State University
Dr. Adeolu Jonathan Adesina
Department of Chemistry (Analytical Chemistry Unit), Ekiti State University
Yusuff Ayinde Gbolagade
Department of Chemistry (Analytical Chemistry Unit), Ekiti State University
ABSTRACT
Different anatomical parts (root, stem, leaves and seeds) of Cannabis sativa were analysed for
their phospholipid levels. The mg/100g dry weight concentrations followed this trend (on total
level basis): seed (175) > root (31.0) > leaves (25.7) > stem (16.8). There was great disparity
in the individual phospholipid parameters in each sample as depicted by their coefficient of
variation (CV %) values which ranged from 94.8 – 111. The individual phospholipid
concentration trend in the samples was: phosphatidylinositol (5.83 – 63.8 ± 23.7 mg/100g;
CV%= 104) > phosphatidylcholine (5.39 – 60.0 ± 22.8 mg/100g; CV %=111) >
phosphatidylserine (2.07 – 18.6 ±6.89 mg/100g; CV %=103) > lysophosphatidylcholine (1.64
– 16.6 ± 6.11 mg/100g; CV%= 101) > phophatidylethanolamine (1.83 – 16.1 ± 5.86 mg/100g;
CV %= 97.7) > phosphatidic acid (5.01e-4 – 3.95e-3 ± 1.43e-3 mg/100g; CV%= 94.8).
Statistical comparisons showed that significant differences existed among the paired groups at
rCT=0.01 as follows: seed/root, seed/leaves, seed/stem, root/leaves, root/stem and leaves/stem.
The index of forecasting efficiency between the pairs were also high: seed/root (0.8817),
seed/leaves (0.7719), seed/stem (0.9263), root/leaves (0.8831), root/stem (0.8902) and
leaves/stem (0.7845). Since all the index of forecasting efficiency values were high and
greater than coefficient of alienation, it means each member of a paired group can carry out
the biochemical/physiological activities of the other pair member and vice versa. It is obvious
from this work that Canabis sativa seeds are good sources of phospholipids of all categories.
Keywords: Cannabis sativa, Phospholipids, Seeds Source
INTRODUCTION
Cannabis sativa L. is an important herbaceous specie originating from Central Asia and
grown in many parts of the world including Nigeria. It has been used in folk medicine and has
various other applications since the dawn of times (Franz and Frishman, 2016). It has become
a fast-growing plant that has been a resurgence of interest because of its multi-purpose
applications. In recent years, there has been a resurgence of patient interest in using cannabis
to treat a variety of conditions, including cancer pain, chronic pain, sleep disturbances,
depression, anxiety, disorder and neurological disorders, the remedies of which are reportedly
improved by using cannabis (NASEM, 2017). C. sativa is a plant with untapped potential that
have a lot of applications in the industrial and health sectors. It has a wide metabolic profile
and its medicinal properties should not be obscured by its excessive use as a recreational drug.
Several phytochemicals which are produced through the secondary metabolism have been
isolated from C. sativa. They include cannabinoids, terpenoids and phenolic compounds
(Andre et al. 2016). An earlier study had investigated the quantification of chemicals in the
body parts of C. sativa [root, leaf, seed, seed plus leaf (SK) and stem].
412

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Total antioxidant capacities of the plant extracts in hexane, pet-ether, ethyl acetate, methanol,
butanol and water as well as their anti-lipid peroxidation (LPO) and tyrosinase (TYR)
inhibitory activities were also investigated in-vitro (Adeyeye et al. 2021). The current
research focused on the evaluation of the phospholipids contents of root, seeds, leaves and
stem of Nigerian Cannabis sativa.
MATERIALS AND METHOD
The interest developed in Cannabis sativa is based on the amazing biological and
pharmaceutical importance despite its being illegal.
Samples Collection and Treatment
The collection and preparation of C. sativa samples followed these enumerated processes. The
dried stem, root, leaves and seeds of C. sativa were obtained from the National Drug Law
Enforcement
Agency
(NDLEA)
with
approved
reference
letter
number
NDLEA/ALS/156/VOL IV, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria (strictly for scientific research).
The anatomy cuts were air dried at room temperature for three weeks, crushed separately
using mortar and pestle. Thereafter, the samples were pulverized by an electric blender. All
the prepared samples were stored in different airtight sterile sample bottles prior to analysis.
Determination of Ether Extract
An aliquot (0.25g) of each part was weighed in an extraction thimble and 200ml of petroleum
ether (40-600C boiling range) was added. The covered porous thimble containing the sample
was extracted for 5h using a Soxhlet extractor. The extraction flask was removed from the
heating mantle when it was almost free of petroleum ether, oven – dried at 1050C for 1h,
cooled in a desiccator and the weight of dried crude oil (flat) was determined.
Phospholipid Analysis
The modified method of Raheja et al. (1973), was used for this determination. About 0.01g of
the dried oil was added to test tubes. Any remaining solvent was removed by passing a stream
of nitrogen gas over the oil. Then 0.40ml of chloroform was added, followed by addition of
0.01ml of the chromogenic solution. The tube was heated to 1000C in a water bath for 1min
20sec, cooled to room temperature, 5ml of hexane was added and the tube was shaken gently
several times. After separation of the solvent and aqueous layers, the hexane layer was
recovered and concentrated to 1.0ml for analysis. Analysis was performed using the gas
chromatograph with a polar (HP5) capillary column (30m x 0.25mm x 0.25μm). The oven
programme was: initially at 500C, ramping at 100C/min for 20 min, held for 4min, a second
ramping at 150C/min for 4min and held for 5min. The injection temperature was 2500C and
the detector temperature was 3200C. A split injection type was used having a split ratio of
20:1. Peaks were identified by comparison with known standards.
Quality Assurance
To determine the quality assurance, standard chromatograms were prepared for the
phospholipids which were then compared with respective analytical results: calibration curves
were prepared for the standard mixtures and correlation coefficient was determined for each
phospholipid. Correlation coefficient > 0.95 was considered acceptable.
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Statistical Analysis
Statistical analysis (Oloyo, 2001; Chase, 1976) was carried out to determine the mean,
standard deviation (SD), coefficient of variation in percent (CV %). Also calculated were
linear correlation coefficient (rxy), coefficient of determination or variance (rxy2), linear
regression coefficient (Rxy), coefficient of alienation (CA) and index of forecasting coefficient
(IFE). The rxy was subjected to the Table (critical) value at rTC=0.01 to find out if significant
differences exited in the values of phospholipids of the C. sativa anatomical cuts (at dry
weight).
RESULTS AND DISCUSSION
The phospholipids contents of each sample were depicted in Table 1 (mg/100g dry weight). In
addition to the raw results the percentage value of each phospholipid value on the overall
content per sample was also shown. Both descriptive statistics and inferential statistics were
also depicted. On the overall basis per sample, the observed trend (mg/100g) was: seed (175)
>>> root (31.0) > leaf (25.7) > stem (16.8). The total phospholipids value in the seeds far
outweighed the other samples total phospholipids, hence the symbol >>>. The ratio of seed
phospholipids to the other samples total phospholipids was 175:73.5 or 2.38: 1.00. The
various phospholipids levels in the samples were compared on the horizontal axis. All the
variations between the seed/root/leaf/stem as depicted by the coefficient of variation percent
(CV %) were all high and ranged between 94.8-111. This demonstrated a very high
disproportional distribution of the various phospholipids within the body of the Cannabis
sativa grown in Nigeria. The high CV% values also resulted in high to very high Chi-square
(χ2) values as depicted in the last vertical column of the Table1. Very high significant
differences existed in phosphatidylcholine, phosphatidylinositol and total whose χ2 values
were 102, 98.3 and 275 respectively; whereas phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine,
lysophosphatidylcholine were just significantly different at values of 22.9, 28.4 and 24.7
respectively but phosphatic acid showed no significant difference since its χ2 C(0.001) <<< χ2
T(11.34).
For individual phospholipids per sample, the following observations were made; highest to
lowest concentration followed this trend (mg/100g): phosphatidylinositol = 91.57
(91.57/248.5 = 36.8%) > phosphatidylcholine = 82.05 (82.05/248.5 = 33.0%) >
phospatidylserine = 26.76 (26.76/248.5 = 10.8%) > lysophospatidylcholine = 24.22
(24.22/248.5 = 9.75%) > phosphatidylethanolamine = 23.98 (23.98/248.5 = 9.65%) >>>
phosphatic acid = 0.006022 (0.006022/248.5 = 0.002423%). From these observations, we
could categorise the phospholipids concentrations in the samples into roughly four groups
based on their percentage closeness as: phosphatidylinositol/phosphatidylcholine
[36.8%/33.0%,
first
group];
phosphatidylserine
[10.8%,
second
group];
phosphatidylethanolamine/lysophosphatidylcholine [9.65/9.75%, third group]; phosphatic
acid [0.002423%, group four]. The Chi-square values foe each sample phospholipids showed
that values of seed χ2 C=118 >>> root χ2 C=19.2 >leaf χ2 C=16.0; all being significantly different
since their χ2calculated > χ2Table=15.09 but χ2 C=9.05 of stem was not significant because its χ2C=9.05 <
χ2T=15.09. On the whole, seed provided the highest phospholipids concentration whereas
phosphatidylinositol was the highest phospholipid in the samples.
The Cannabis sativa compared cut parts had their results depicted in Table 2. Both descriptive
statistics and inferential statistics were also discussed in this section. Statistical parameters
evaluated were correlation coefficient (rxy), variance (rxy2), regression coefficient (Rxy), mean,
SD, CV%, coefficient of alienation (CA) and index of forecasting efficiency (IFE).
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The compared pairs were as shown in Table 2. All the compared pairs: seed/root (SD/RT),
seed/leaf (SD/LF), seed/stem (SD/SM), root/leaf (RT/LF), root/stem (RT/SM) and leaf/stem
(LF/SM) had their rxy values being significantly different with rcalculated range of 0.9736-0.9931
> rTable=0.917. Also all the rxy2 were correspondingly high at values of 0.9480-0.9946. For the
Rxy values, it showed that for each increase of 1.00mg/100g in the X values, there were
corresponding increment of 0.0876-0.8257mg/100g in the corresponding Y values. All the
mean, standard deviation and coefficient of variation values were as discussed in Table 1. The
coefficient of alienation (CA) values were all low at levels of 0.0737-0.2281 with
corresponding high levels of index of forecasting efficiency (IFE) of values of 0.7719-0.9263.
It should be noted that a simple correlation exists between CA and IFE as follows: CA + IFE =
1.00 or 100% as the case may be (Chase, 1976). Also, the higher the CA the lower the IFE and
vice versa. The CA is the error of prediction of relationship between two compared entities
whereas IFE is the reduction in the error of prediction between two compared entities. Since
all the CA values were low, it meant that each member of a pair would be able to carry out the
biochemical/physiological activities of the other pair member and vice versa.
The Table 3 depicted the differences in the levels of seed phospholipids and those of root, leaf
and stem together with their percentage differences. All the differences were high particularly
as depicted by the percentage differences. The closeness of the high percentage differences
could easily be seen in the low values of the CV% which ranged from 3.16-7.38 all being
below 10.0% each; this is in contrast to the CV% values observed in Tables 1 and 2. It is
interesting that the usual glaring difference usually observed between phosphatic acid and
other phospholipids was not very obvious in Table 3.
Lecithin (Phosphatidycholine) used to be the most concentrated phospholipid in lipids both in
plants and animals, often amounting to almost 50% of the total, and as such it is the key
building block of membrane bilayers (Adeyeye, 2012). In these samples, it occupied the
second position among the samples and its percentage levels ranged between 21.8%-32.1%.
On the other hand phosphatidylinositol (PI) used to be a minor constituent of sample
phospholipids (Adeyeye, 2012); in these samples under discussion, PI constituted the largest
concentration of the phospholipids with the percentage values ranging between 23.2%-39.8%.
CONCLUSION
The results of this study had demonstrated that the seeds of Cannabis sativa are major sources
of phospholipids forming a total value of no. 78.4% in the anatomical cuts of C.sativa. Also,
unlike the literature evidence where phosphatidycholine have been reported as the most
concentrated phospholipid, these results have shown that C.sativa, phosphatidylinositol
occupied the prime place of being the most concentrated phospholipid in its anatomical cuts.
This could be a new discovery and it will definitely improve the Food Composition Table
information on phospholipid sources and their concentration.
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Table 1. Phospholipid contents (mg/100g) of anatomical cuts of Cannabis sativa grown in
Nigeria
Phospholipids
Phosphatidylethanolamine
Phosphatidylcholine
Phosphatidylserine
Lysophosphatidylcholine
Phosphatidylinositol
Phosphatic acid
Total
Mean
SD
CV%
2
χ (Chi-sqaure)

Seed (%)
16.1
(9.20)
60.0
(21.8)
18.6
(10.6)
16.6
(9.49)
63.8
(23.2)
3.95e-3
(2.26e-3)
175
29.2
23.9
82.1
118**

Root
(%)
3.33
(10.7)
9.53
(30.7)
3.29
(10.6)
3.15
(10.2)
11.7
(37.7)
1.03e-3
(3.32e-3)
31.0
5.17
4.07
78.8
19.2*

Leaf (%)

Stem (%)

2.72
(10.6)
7.13
(27.7)
2.80
(10.9)
2.83
(11.0)
10.24
(39.8)
5.41e-4
(2.11e-3)
25.7
4.29
3.38
78.9
16.0*

1.83
(10.9)
5.39
(32.1)
2.07
(12.3)
1.64
(9.76)
5.83
(34.7)
5.01e-4
(2.98e-3)
16.8
2.79
2.10
75.3
9.50 (n.s.)

Mean

SD

CV%

6.00

5.86

97.7

20.5

22.8

111

6.69

6.89

103

6.06

6.11

101

22.9

23.7

104

0.002

1.43e-3

94.88

62.1

65.4

105

χ2
22.9*
102**
28.4*
24.7*
98.3**
0.005(n.s.)
275**

* = results were significantly different; vertical column: n-1 = 6-1=5 (df) at rCT=0.01 (15.09);
Horizontal column: n-1 = 4-1 =3 (df) at rCT=0.01 (11.34).
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Table 2. Statistical analysis of the results in Table 1 among these pairs: seed/root (SD/RT),
seed/leaf (SD/LF), seed/stem (SD/SM), roo/leaf (RT/LF), root/stem (RT/SM) and leaf/stem
(LF/SM) on Cannabis sativa anatomical cuts
Statistics
SD/RT
SD/LF
SD/SM RT/LF
RT/SM
LF/SM
Correlation coefficient
0.9930*
0.9736* 0.9973* 0.9931* 0.9940* 0.9765*
(rxy)
Variance (rxy2)
0.9860
0.9480
0.9946
0.9863
0.9880
0.9536
Regression coefficient
0.1687
0.1376
0.0876
0.8257
0.5137
0.6071
(Rxy)
Mean1
29.2
29.2
29.2
5.17
5.17
4.29
SD1
26.2
26.2
26.2
4.46
4.46
3.71
CV%1
89.9
89.9
89.9
86.3
86.3
86.5
Mean2
5.17
4.29
2.79
4.29
2.79
2.79
SD2
4.46
3.71
2.30
3.71
2.30
2.30
CV%2
86.3
86.5
82.5
86.5
82.5
82.5
Coefficient of
0.1183
0.2281
0.0737
0.1169
0.1098
0.2155
alienation (CA)
Index of forecasting
0.8817
0.7719
0.9263
0.8831
0.8902
0.7845
coefficient (IFE)
* = results were significantly different between each pair group at rCT=0.01 and n-2 = 6-2=4 (df)
at critical level of 0.917; Mean1, SD1, CV%1, corresponded to the first member in a pair and
vice versa.
Table 3. The level (mg/100g) differences and percentages between the seeds and other cuts of
Cannabis sativa
Seed -leaf
Seed-stem
Mean
SD
CV%
Phospholipids
Seed-root (%)
(%)
(%)
Phosphatidylethanolamine
12.8 (79.3)
13.4 (83.1)
14.3 (88.6)
13.5
0.616
4.57
Phosphatidylcholine
50.5 (84.1)
52.9 (88.1)
54.6 (91.0)
52.7
1.70
3.22
Phosphatidylserine
15.3 (82.3)
15.8 (84.9)
16.5 (88.9)
15.9
0.501
3.16
Lysophophatidylcholine
13.5 (81.0)
13.8 (83.0)
15.0 (90.1)
14.1
0.650
4.62
Phosphatidylinositol
52.1 (81.7)
53.6 (83.9)
58.0 (90.9)
54.5
2.495
4.57
0.003409
0.003449
Phosphatic acid
0.00292(73.9)
3.26e-3 2.40e-4
7.38
(86.3)
(87.3)
Total
144 (82.3)
149 (85.3)
158 (90.4)
151
5.88
3.90
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SYNERGISTIC EFFECT OF SILVER NANOPARTICLE COATED ON MORINGA OLEIFERA
LEAVES EXTRACT MODULATES ONCOGENES: INVESTIGATION ON Pa-1
OVARIAN CELL LINE: AN IN-VITRO AND IN-SILICO MECHANISTIC STUDY
Assist. Prof. K.R.Padma
Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s) University
ORCID: 0000-0002-6783-3248
K.R.Don
Department of Oral Pathology and Microbiology, Sree Balaji Dental College and Hospital,
Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) Bharath University
ORCID: 0000-0003-3110-8076
Abstract
The most common edible leafy vegetable is Moringa oleifera in several countries including
India from ancient times. Since, this leafy vegetable contains bounteous amount of phenolic
compounds possessing with a wide array of biological activities. Although, the studies of
previous literature reports have revealed its antidiabetic, antibacterial properties. Few reports
have revealed that it has anticancer activity too. Hence, consumption of Moringa leaves
combined with silver nanoparticle could be used for treatment ovarian cancers. Our current
proposal aims to evaluate the composition of phenolic compounds and further conduct in vitro
and In-silico anticancer activities of M. oleifera leaves extracts. However, we would be
subjecting the leaves of M. oleifera to Petroleum ether, Dichloromethane, Ethyl acetate and
Water extract for solvent fraction. These solvent fractions were tested for anticancer activity
in vitro against PA-1 cancer cell line and screened for phenolic compounds through reversedphase high-performance liquid chromatography. Finally, molecular docking method was
utilized for examination of binding conformations of phytochemicals against the target
protein.
Keywords: Moringa oleifera, Dichloromethane, Anticancer activity, Antidiabetic Properties
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SEAWEEDS ARE TRADITIONAL CHINESE MEDICINES WITH ABUNDANT
MEDICINAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
Assist. Prof. K.R.Padma
Department of Biotechnology, SriPadmavatiMahilaVisvaVidyalayam (Women’s) University
ORCID: 0000-0002-6783-3248
K.R.Don
Department of Oral Pathology and Microbiology, Sree Balaji Dental College and Hospital,
Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) Bharath University
ORCID: 0000-0003-3110-8076.
Abstract
From past 3 epochs, seaweeds are having utmost recognition because of the properties they
provide us for healthy leading lifestyle. Sea is abode for vast variety of marine species and
represented as a huge storage of pharmacologically important algae. The marine species are
chief organisms embedded with novel bioactive compounds from which natural molecules
can be extracted and tested for its toxicity before being used as therapeutic substance.
Amongst various marine species, seaweeds have attained much importance for their medicinal
properties and revealed to have their antioxidative, antimicrobial, antifungal, antiinflammatory, antidiabetic and anti-tumor actions. Investigations have been done individually
in various cases in respect to their necessity. Several resource databases, literature data also
revealed that seaweeds obtained from marine algae such as Chlorophyta, Phaeophyta and
Rhodophyta are abundant with medicinal properties and currently several pharmaceutical
companies started using this resource for development of drugs against tumors, cancers,
AIDS, and Corona virus. Currently, our article will provide broad insights on remedial along
with pharmacological actions and specific emphasis on the current pandemic disease with
respect to the mechanism of action and future directions for researchers.
Keywords: Seaweeds, Medicinal Properties, Anti-fungal, Anti-viral, Anti-tumor, Corona
virus.
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2D DNA NANOPOROUS SCAFFOLD PROMOTES OSTEOGENIC
DIFFERENTIATION OF PRE-OSTEOBLASTS
Mirza Muhammad Faran Ashraf Baig
The University of Hong Kong
Abstract
Biofunctional materials with nanomechanical parameters similar to bone tissue may promote
the adherence, migration, proliferation, and differentiation of pre-osteoblasts. In this study,
deoxyribonucleic acid (DNA) nanoporous scaffold (DNA-NPS) was synthesized by the
polymerization of rectangular and double-crossover (DX) DNA tiles. The diagonally precise
polymerization of nanometer-sized DNA tiles (A + B) through sticky end cohesion gave rise
to a micrometer-sized porous giant-sheet material. The synthesized DNA-NPS exhibited a
uniformly distributed porosity with a size of 25 ± 20 nm. The morphology, dimensions,
sectional profiles, 2-dimensional (2D) layer height, texture, topology, pore size, and
mechanical parameters of DNA-NPS have been characterized by atomic force microscopy
(AFM). The size and zeta potential of DNA-NPS have been characterized by the zeta sizer.
Cell biocompatibility, proliferation, and apoptosis have been evaluated by flow cytometry.
The AFM results confirmed that the fabricated DNA-NPS was interconnected and uniformly
porous, with a surface roughness of 0.125 ± 0.08035 nm. The elastic modulus of the DNANPS was 22.45 ± 8.65 GPa, which was comparable to that of native bone tissue. DNA-NPS
facilitated pre-osteoblast adhesion, proliferation, and osteogenic differentiation. These
findings indicated the potential of 2D DNA-NPS in promoting bone tissue regeneration.
Keywords: 2D DNA nanoporous scaffolds (DNA-NPSs); Bone tissue regeneration; Preosteoblasts; Rectangular and double-crossover (DX) DNA-tiles
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THE INFLUENCE OF THERMAL RADIATION AND CHEMICAL REACTION ON
MHD MICROPOLAR FLUID IN THE PRESENCE OF HEAT GENERATION/
ABSORPTION
Dr. Binyam Zigta
Wachemo University, College of Natural and Computational Science, Department of
Mathematics
Abstract
Numerical and theoretical analysis of mixed convection flow of MHD micropolar fluid with
stretching capillary in the presence of thermal radiation, chemical reaction, viscous dissipation
and heat generation/ absorption have been studied. The governing non linear partial
differential equations of momentum, angular velocity, energy and concentration are converted
into ordinary differential equations using similarity transformations which can be solved
numerically. The dimensionless governing equations are solved by using Runge Kutta fourth
fifth order along with shooting method. The effect of physical parameters viz., micropolar
parameter, unsteadiness parameter, thermal buoyancy parameter, concentration buoyancy
parameter, Hartmann number, spin gradient viscosity parameter, microinertial density
parameter, thermal radiation parameter, Prandtl number, Eckert number, heat generation or
absorption parameter, Schmidt number and chemical reaction parameter on flow variables
viz., velocity of micropolar fluid, microrotation, temperature and concentration has been
analyzed and discussed graphically. MATLAB code is used to analyze numerical and
theoretical facts. From the simulation study it can be concluded that an increment of
micropolar parameter, Hartmann number, unsteadiness parameter, thermal and concentration
buoyancy parameter results in decrement of velocity flow of micropolar fluid; microrotation
of micropolar fluid decreases with an increment of micropolar parameter, unsteadiness
parameter, microinertial density parameter and spin gradient viscosity parameter; temperature
profile of micropolar fluid decreases with an increment of thermal radiation parameter,
Prandtl number, micropolar parameter, unsteadiness parameter, heat absorption and viscous
dissipation parameter; concentration of micropolar fluid decreases as unsteadiness parameter,
Schmidt number and chemical reaction parameter increases. Furthermore, computational
values of local skin friction coefficient, local wall coupled coefficient, local Nusselt number
and local Sherwood number for different values of parameters have been investigated.
Keywords: Thermal radiation, chemical reaction, viscous dissipation, heat absorption/
generation, similarity transformation.
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DEVELOPMENT OF SILVER COPPER ZEOLITE ANTIFOULING COATING ON
LEATHER
Jittamas Treeruttanaporn
Chulalongkorn University, Technopreneurship and Innovation Management
Nutsuda Muankajorne
Chulalongkorn University, Faculty of Science, Department of Chemistry
Kanet Wongravee
Chulalongkorn University, Faculty of Science, Department of Chemistry
Abstract
Due to pandemic situation of Covid-19, the infection possibility from the daily touchedsurface have been cautiously concerned. One of major touched portion was made from leather
materials especially from house furniture and car seats. To avoid the infection, anti-virus
spray has been used, however, the efficiency of the spray affect in very short time and leads to
the deterioration of material coating. To extend lifetime of leather and prolong antifouling
actions, antifouling coated agent by silver copper ion in zeolite structures (Ag+CuZeolite) was
developed with some modification for stability of antifouling activity. The silver copper ion in
zeolite structure transformed to nanoparticles were subsequently prepared by reducing the
impregnated Ag+ with sodium borohydride and ascorbic acid. The ratio of the reducing agent
to the zeolite during the reduction process were fully optimized. By SEM-EDX, it was found
that the main structure of zeolite was initially destroyed when the high ratio of sodium
borohydride has been used. On the other hand, the reduction of ascorbic acid on the
impregnated Ag+ in the zeolite will preserve the main structure. The Ag+CuZeolite have better
antibacterial effectiveness of E. coli (Gram negative) as ASTM E2149-10 than AgNPs in
CuZeolite reduced by NaBH4 and ascorbic acid, respectively. Coated Ag+CuZeolite 3% in
polyurethane based coating solution on leather was evaluated by using ISO21702 of Sars
CoV2 which 99.99% of antifouling effectiveness. However, the durability of the antifouling
usage was dramatically decreased under alkaline soaking (representative of people sweat).
Keywords: Antifouling coating, Antiviral Leather, Textiles, Silver, Copper, Zeolite
INTRODUCTION
Silver (Ag) and Copper (Cu) are metallic elements that have been widely used due to its
various excellent properties. Metal ions (Ag+, Cu+) and silver or copper modified inorganic
materials are highly effective at inhibiting bacterial growth and may damage the DNA of both
Gram-positive and Gram-negative bacteria[1], [2], [3]. Zeolite modified with Ag+ by ion
exchange was reported to exhibit good antibacterial properties against Staphylococcus aureus
and Escherichia coli growth[4], [5]. Moreover, the silver in form of nanoparticles (AgNPs)
has been widely used as a catalyst biomarker, in biomedical, antimicrobial and other
applications[6], [7], [8]. The mechanism of the antibacterial activity of AgNPs has been
reported for both positive- and negative- gram of bacteria stains[6], [7]. Therefore, either Ag+
or AgNPs are recently incorporated into other materials for various application. Zeolite is
microporous aluminosilicate material commonly used as a commercial adsorbent in gas
purification and ion exchange separation. Therefore, it is potentially possible to hold the Ag+
or AgNPs in the cavity to synergistically modulate the antibacterial activities.
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In the study, the Ag+ was commercially loaded into copper zeolite structure to form
Ag+CuZeolite. To transform the Ag+ in CuZeolite structure into nanoparticles, the Ag+ was
then reduced by NaBH4 (strong reducing agent) or ascorbic acid (mild reducing agent) at
different ratios[3], [5], [9]. The full characterizations on the fabricated AgNP-CuZeolite were
performed by SEM-EDX, FT-IR, UV-vis to prove the existence of AgNPs in zeolite
cavity[10]. The antibacterial activity of the obtained Ag+CuZeolite and AgNP-CuZeolite
composites was then evaluated against E. coli as model Gram-negative bacteria, by the total
viable plate-counting method. These Ag–zeolite composites could enhance the dispersion
efficiency in organic coating materials such as leather surface coating[4], [5]. Moreover,
comparing to the Ag+CuZeolite, the fabricated AgNP zeolite composite could prevent the
allergic reaction from direct touch, especially for someone who hypersensitive to silver
content [11]. In the application, the antifouling performance as ISO21702 (Sars CoV2) of cow
leather coated with polyurethane film containing Ag+CuZeolite was examined to demonstrate
the application of the material to protective leather covering on automotive parts.
MATERIALS AND METHODS
1). Preparation of AgNP–zeolite composites
Ag+CuZeolite 20% solution of 0.25ml were prepared. The reducing agents which are NaBH4
(Assay (hypochlorite) ≥98%, Merck) and Ascorbic acid (RCI labscan, AR grade). Both
reducing agents were prepared with concentration 2% w/v. The reduction reaction was
examined following the mole ratio of Ag+CuZeolite and the reducing agents from 1:1 – 1:4
involving ascorbic acid (A1-A4) and sodium borohydride (BH1-BH4). The reactions were
incubated at room temperature without any stirring for 24 hours. The product of AgNPs
zeolite composites were cleaned with distilled water for several times to eliminate the excess
Ag+ ions.
2). Characterization of the composites
The structural characterizations of Ag+CuZeolite and AgNPs zeolite composites was
investigated by UV vis-spectrophotometry (GENESYS 10S UV–Visible spectrophotometer)
and the functional groups of zeolite interacted with the generated AgNPs were monitored by
FT-IR (iD7 ATR NICOLET iS5 FTIR- Fourier Transform Infrared spectroscopy). The
microstructure of the composites was studied by using scanning electron microscopy with the
elemental analysis by energy dispersive X-ray spectroscopy (Hitachi S-4800, 20 kV).
3). Antibacterial activity
The antibacterial activity of the Ag+CuZeolite and the AgNPs zeolite composites synthesized
by ascorbic acid and NaBH4 was evaluated in terms of the reduction in the number of E. coli
(Modify ASTM E2149-10) cells from Laboratory service, Department of microbiology,
Faculty of Science, Chulalongkorn University. Moreover, the Ag+CuZeolite (with 2% and 3%
w/v) in polyurethane coated on leather sample size 2ft2 were prepared. The antiviral activity
value of initial coating and after durability of leather sample were examined by ISO21702
reduction of Sars-CoV2 from laboratory service, QTEC Japan.
RESULTS AND DISCUSSION
The reduction reactions of the original Ag+CuZeolite (represented in blue color) with the
reducing agents (ascorbic acid and NaBH4) with several ratios were performed. The physical
appearances of the reduced Ag+CuZeolite to form the AgNP zeolite composite were
monitored as shown in Figure 1.
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For both reactions using ascorbic acid and NaBH4, the suspensions of the Ag+CuZeolite were
immediately turned from blue color to dark color. It demonstrates that the spontaneous
reduction of the Ag+ on the zeolite was occurred. After the reactions have incubated for a
week, it shows that the suspension was aggregated to large particle sedimented on the bottom
of container, while the supernatants in most conditions are clear. There is no occurrence of
free AgNP in the solution excepted the reaction of using ascorbic acid at ratio 1:4 (A4). The
observations could reveal that the Ag+ in the zeolite was reduced in the zeolite cavity to form
AgNPs. The reduction of free Ag+ ions out of the zeolite cavity was not existed in our case.
However, it is possible that the zeolite structure could be broken using high ratios of the
reduction agent, for instance in case of A4, which leads to the releasing of AgNPs out of the
zeolite structure to the solution (appear in yellow color).

Figure 1 Physical Appearances of the original Ag+CuZeolite and the AgNP zeolite
composites from the reduction with Ascorbic acid (A1-A4) and sodium borohydride (B1-B4)
after mixing (Top) and after incubated for a week (Bottom)
The characteristic plasmon band of AgNP in the zeolite was then investigated by UV-visible
spectroscopy. The solution appearance, UV-vis spectra and normalize UV-vis spectra are
shown in Figure 2. It could be seen that the solution of AgNP zeolite composite appear in
high turbidity with black and brown colour using ascorbic acid and NaBH4 as reducing agent,
respectively. To get insight information, the normalized UV-vis spectra of the AgNP zeolite
composites were investigated. It was found that the AgNP zeolite composite using NaBH4
(BH1-BH4) as reducing agent exhibits the strong plasmon band at ~400 nm (characteristic
band for AgNP [12], [13]), while there is no clear plasmon band observed from the AgNP
zeolite composite reduced by ascorbic acid (A1-A4). The results are clearly shown that AgNP
were generated in the zeolite cavity when they were reduced by strong reducing agent
(NaBH4 in the case). Because of the strong reducing power, the AgNP were suddenly form
with high uniformity which reflect to the clear plasmon band in every reaction ratio. On the
other hand, the non-uniformity of the generated AgNP might appear when weak reducing
agent (ascorbic acid) was used, therefore, the plasmon band is ambiguous.
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Figure 2 The solution appearance, UV-vis spectra and normalized UV-vis spectra of the
AgNP zeolite composites using ascorbic acid (A1-A4) and sodium borohydride (BH1-BH4)
as the reducing agent.
Furthermore, the interaction between chemical bond in the zeolite structure with the generated
AgNP was then demonstrated using FT-IR spectroscopy. The FT-IR spectra of the original
Ag+CuZeolite and the AgNP zeolite composite reduced with ascorbic acid and NaBH4,
respectively, were shown in Figure 3. From FT-IR spectra, the peaks of reducing agent
residuals from ascorbic acid (C-O and C-C stretching) and from NaBH4 (BH3 stretching) are
clearly observed from the AgNP zeolite composite. To monitor the interaction of AgNP in the
zeolite cavity, the vibration bands of silicate at 965 cm-1 are due to the stretching vibration of
Si–O, and the bands at 548–459 cm-1 for Si–O–Si bending vibration were monitored. It was
found that the red-shifted of Si-O stretching were observed in all cases for the AgNP zeolite
composited reduced by NaBH4. This suggest that the Si-O bond was straighten due to the
generation of AgNP[14].
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Figure 3 FT-IR spectra of the original Ag+CuZeolite and the AgNP zeolite composite using
(Top) ascorbic acid and (Bottom) sodium borohydride as the reducing agent, respectively
The morphological structure of the Ag+CuZeolite (Figure 4a) and the AgNP Zeolite
composites (Figure 4b-4e) were analysed by scanning electron microstructure (SEM)
including the elemental analysis (which emphasize on silver contents) by EDX as shown in
Figure 4. The morphology of the original zeolite is in form of cubic with smooth surface.
After the reduction, the zeolite structure is mainly retained with insignificant changes. This
demonstrated that the reduction of Ag+ to AgNP were not affected to the zeolite structure.
These represent as the small particles distributed all over the zeolite (yellow circle in Figure
4). Interestingly, some of the destroyed zeolite structures were observed in the condition of
high concentration of ascorbic acid (Figure 4c as shown in red circle). This result is in good
agreement with the observations of free AgNP in the solution (yellow colour) in Figure 1. The
silver contents before and after reduction process were investigated by Energy Dispersive XRay. Silver content of the standard Ag+CuZeolite is originally ~3%wt (black bar). The silver
contents were increased, to ~10% after the reduction process using either ascorbic or NaBH4
as reducing agents. It should be noted that the silver contents from EDX was the overall silver
in the SEM map (including both ions and particles). However, it could be possible that the
particles could retain during the sample preparation and the measurement rather than ions
resulting to more %silver content which could be detected.
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Figure 4 Scanning Electron Microstructure analysis of (a) the standard Ag+CuZeolite and (bc) the AgNP zeolite composite reduced by ascorbic acid at ratio 1:1 and 1:4 (d-e) the AgNP
zeolite composite reduced by NaBH4 at ratio 1:1 and 1:4. The silver content were measured
by EDX which represents in the bar graph.
After the AgNP zeolite composites were successfully synthesized, the antibacterial activities
of the standard Ag+CuZeolite and those AgNP Zeolite composites were examined against the
E. coli as a representative Gram-negative bacterium. In this case, only the AgNP zeolite
composites from the reduction condition of ratio 1:1 using ascorbic acid and NaBH4 were
used to demonstrate the antibacterial activities. It was found that all materials could inhibit the
growth of bacteria >99% within 24 hours as shown Figure 5.

Figure 5 Images of the antibacterial activities of (A-B) the standard Ag+CuZeoite (C-D) the
AgNP Zeolite composite reduced by ascorbic acid and (E-F) the AgNP Zeolite composite
reduced by NaBH4. The table shows the antibacterial activities against E.Coli for 24 hours
counted by CFU/ml
427

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

It was found that its anti-bacterial effectiveness had met the standards for all materials,
however, the Ag+CuZeolite reveal the best effectiveness. Therefore, the standard
Ag+CuZeolite was chosen to be tested with antiviral activity. To simulate the real situation,
the Ag+CuZeolite was mixed in a polyurethane coating on the leather material with only 2%
and 3% wt[15], [16], [17]. This antivirus activities were monitored after 5min, 1hr and 2hr,
respectively. The result shown antiviral performance based on ISO21702 with Sar CoV2
result after 5min and 1hr are still not satisfied. After 2 hours, only the coating with 3% wt of
Ag+CuZeolite solution exhibit an antiviral value greater than 99.99%, while the Ag+CuZeolite
solution with the 2% wt was not meet standard value as shown in Figure 6.

Figure 6 The bar-graph demonstrates the percentage reduction of antivirus result for the
coated antifouling with 2%wt and 3%wt of the standard Ag+CuZeolite after 5 min, 1 hr and 2
hrs testing with the corresponding images of the antiviral testing with 3 replications.
For application of leather cover materials for employing in the automobile industry, the main
usage conditions are abrasion resistance and alkaline chemical, therefore the antiviral
effectiveness of leather materials coated with a polyurethane coating containing Ag+CuZeolite
of 3%wt in coating composition was investigated after durability of Taber abrasion (ISO5470) with 5000 cycles and chemical resistance of alkaline solution. Surface images of each
tested sample was shown in Figure 7. The surface of the coated Ag+CuZeolite will be noticed
small square particle (Figure.7b), when polished, are found to still contain small square
particle in the next coating layer (Figure.7c), as there are three layers of antivirus coating for
antiviral purposes after long periods of use. In contrast, the tested samples after soaking under
alkaline solution to simulate perspiration showed that the coating appeared to swell up
without any small square particles (Figure 7d). The antiviral performance under the simulated
real usage condition simulation of the leather sample coated with the Ag+CuZeolite were
investigated as ISO21702 (Sars CoV2) at 5min, 1hr and 2hr respectively. The results shown
that after 2 hours only abrasive specimens maintain antiviral performance with more than
99% inhibition, but not for the specimens under the alkaline condition.
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Figure 7 Surface appearance (a-d) and cross section (e-h) of each tested samples by SEM
inspection involving the surface of (a) no Ag+CuZeolite, b) Coated with the Ag+CuZeolite, c)
After abrade of coated Ag+CuZeolite, d) After drop alkaline of coated Ag+CuZeolite and their
corresponding cross section (e-h). The bar graph represents the antivirus activities of the
coated Ag+CuZeolite under Taber abrasion (blue) and under alkaline condition (orange) at 5
min, 1 hr and 2 hrs, respectively.
CONCLUSION
This study demonstrates the reduction reaction of the standard Ag+CuZeolite to AgNPCuZeolite composite by using ascorbic acid and sodium borohydride as the reducing agent.
The reduction was spontaneously occurred after adding the reducing agent to the
Ag+CuZeolite solution, which could be noticed by the colour changed from blue to
black/brown suspension. However, the high mole ratio of reducing agent could be induced the
distorted zeolite structure which lead to free AgNP out of the zeolite structure. The existences
of AgNP on the zeolite structure after the reduction were confirmed by the plasmon band
from UV-vis spectra, the interaction of Si-O to AgNP proven from the red shifted band of SiO stretching from FT-IR and small particles with the increasing silver amount from SEMEDX. The Ag+CuZeolite, AgNP(AA)-CuZeolite and AgNP(BH)-CuZeolite exhibited the
effective antibacterial against E.coli with 99.99%. Moreover, the Ag+CuZeolite with 3%wt in
Polyurethane coat for leather offered the antifouling effectiveness > 99.99% (testing by
ISO21702 of Sars-CoV2). The durability of antifouling effectiveness was then investigated
under Taber abrasion (ISO-5470) and under alkaline condition. It showed that the antifouling
effectiveness was dramatically dropped under soaking in alkaline perspiration. Therefore, the
investigation of AgNP zeolite composite is still required in future study to satisfy antiviral
standard for several applications.
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Abstract
This paper describes the synthesis of a new chelating material derived from cellulose, and its
application to aquatic micropollutants, including methylene blue as a model of cationic dyes.
The first section of this paper reports the chemical grafting of cellulose.The obtained
adsorbent was characterized by spectroscopy (IR) and 13C NMR spectroscopy. In the second
section, the adsorption behaviors such as kinetic study, adsorption isotherms of the adsorbent
for MB of the aqueous solution.
Keyword: Cellulose adsorbent, methylene blue
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Abstract
In this study, the novel flocculant was elaborated by using a quaternary ammonium. The
synthesized flocculant was characterized by various methods, namely, infrared spectroscopy,
NMR spectroscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffractometry. The flocculation
performance of HEC-Q was studied in bentonite suspension, removal tests were performed
using UV–vis spectroscopy. The effect of pH, flocculants dosage, reaction time, and stirring
speed were investigated systematically to detect flocculation capacity. The removal of
bentonite reached 90%.
Keyword: cationic flocculant, bentonite, flocculation.
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STUDY OF BIOADSORPTION OF FLUORESCINIE DYE BY A NATURAL
BIOSORBENT
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ABSTRACT
Environmental protection has become a major concern of our society, encouraging the
development of processes for improving depollution methods, while focusing on the reduction
of pollution sources. The first person responsible for this pollution is industrialization,
because with the technological development several chemical products are produced such as
pesticides, detergents, heavy metals, dyes, phenols and other toxic substances, and represent a
real danger for the environment. .
The dyes in which we are particularly interested are used in many sectors such as the dyeing
of textiles, paper, leather and in food and cosmetic products. Dyes have the reputation of
being toxic and persistent substances in the environment.
Today the treatment of water from these industries has become one of the most difficult
problems to solve, especially since about 15% of the synthetic dyes produced per year are lost
during production.
There are several physical, chemical and biological methods to treat and decolorize polluted
effluents such as coagulation and flocculation, biodegradation, membrane filtration, chemical
oxidation, ozonation, ion exchange, electrochemical methods and l adsorption.
The adsorption technique is the most favorable method for the elimination of dyes and has
become an analytical method of choice, very efficient and simple to use. The principle of
adsorption treatment is to trap the dyes with a solid material called an adsorbent. In the
literature, there are several solid materials (clays, zeolites, activated aluminas, sludge,
biomass, agricultural residues, industrial by-products and activated carbon, etc.) that can be
used in water discoloration processes.
The objective of this study was devoted to the biosorption of a synthetic dye namely,
Fluorescein by a vegetable waste in this case olive leaves (FO).
Biosorption tests were carried out by studying the influence of several parameters such as the
contact time, the dose of the adsorbent, the pH of the medium and the temperature of the
reaction medium.
Kinetic studies, and biosorption isotherms were conducted to elucidate the biosorption mode
of Fluorescein dye on the synthesized FO material.
The experiments showed that the FO/Fluorescein system studied follows very fast kinetics
such that equilibrium is reached after 100 min, controlled by the pseudo second order model
and an isotherm described satisfactorily by the mathematical model. of Freundlich.
Based on the experimental results obtained, it follows that our material (FO) is a potential
adsorbent for the total removal of the studied dye in aqueous solution.
Keywords: adsorbent, olive leaves, biosorption, Fluorescein.
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DESIGN AND FABRICATION OF CHEMICALLY MODIFIED ULTRAMICROELECTRODES TO QUANTIFY AND ASSESS THE EFFICACY OF
ANTIPSYCHOTIC AND ANTIDEPRESSANT DRUGS
Shahroora Sameen
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Analytical Research Division, Department Of Chemistry, Aligarh Muslim University
ABSTRACT
Psychotic mental illness is affecting more than twenty-one million people throughout the
world which also results in early death of the affected persons. Psychotic ailments are cured
by prescription of antipsychotic drugs, which act by blocking certain chemical receptor in the
brain and thus relieve the symptoms of psychotic disorder. Neurotransmitters play an
important role in human metabolism and life process. Dopamine (DA), as an important
catecholamines, Serotonin (5-HT) is another important monoamine neurotransmitter found in
the brain, which plays a vital role in the physiological functions and helps in mood
regulations. Therefore, the simultaneous determination of DA and 5-HT is necessary and
useful for diagnosis diseases in biological samples. The electrochemical techniques provides a
highly sensitive and anti-interference methods for simultaneous analysis of DA and 5HT.
Drugs are now available under different brand names and are prescribed in appropriate
dosages. Some antipsychotic/antidepressant drugs like (Haloperidol, Doxepin Hydrochloride,
Trazodone hydrochloride, Amitriptyline, Imiptamine, Citalopram, Sertaline Hydrochloride
etc) act on central nervous system (CNS). They are basically used to maintain the brain
conditions up-to normal. Tricyclic antidepressant, antipsychotic drugs acts on CNS. These
drugs work either with voltage sensitive ion channels or with ligand sensitive ion channel.
The particular analytical performance of ultramicroelectrode arrays (UMEAs) has attracted a
high interest by the research community and has led to the development of a variety of
electroanalytical applications. UMEA-based approaches have demonstrated to be powerful,
simple, rapid and cost-effective analytical tools for environmental analysis compared to
available conventional electrodes and standardised analytical techniques.
Keyword: sensors, antipsychotic/antidepressant drugs, ultramicroelectrode arrays, Dopamine
(DA), Serotonin (5-HT).

435

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

PLASTICS AS ANOTHER FORM OF CARBON: CONCERN FOR THE CLIMATE
CHANGE
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Abstract
Plastics has been an adaptable industry, at first forming products from raw materials such as
gutta-percha and wood pulp, and then from other industries’ discards, including cotton linters,
agricultural waste, and the remnant gases emitted from city gas plants or steel’s coal-to-coke
ovens. Plastics are now made in a highly integrated network of refineries, crackers, and
petrochemical plants-complexes that have been retrofitted or relocated to better tap new or
different oil and gas deposits. Today, 98 to 99 percent, most plastics are manufactured from
fossil fuels.More plastics have been made over the past two decades than during the second
half of the 20th century. Plastics are poised to dominate the 21st century as one of the yet
unchecked drivers of climate change.
Climate policy has failed to focus on manufacturing or plastics. And too often plastics’
proliferation can seem of secondary importance as climate disasters accelerate. But plastics
and climate aren’t separate issues. They are structurally linked problems, and also
mutually compounding, with plastics’ facilities spewing climate-relevant emissions and
extreme weather further dispersing plastic into the environment. It must be emphasized that
plastics , whether recyclable or not are definitely hazardous for the environment, future
generations and the planet as a whole. Emphasis must shift from recyclable plastics to ban on
plastics for a sustainable future.
Keywords: Carbon, environment, generations, plastics.
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ABSTRACT
Fiber is a carbohydrate that the body is unable to digest. While most carbs are converted down
into glucose molecules, fibre cannot be broken down into glucose molecules and instead goes
through the body undigested. Various types of dietary fibre have been utilised as
supplemental or alternative treatments in the treatment of metabolic syndrome symptoms,
such as obesity. Not surprisingly, the biological efficiency of dietary fibre in the metabolic
syndrome and body weight control varies greatly. Various components and processes have
been identified as mediators of dietary fiber's impact on metabolic syndrome and obesity. The
regulation of stomach sensorimotor influences appears to be critical for the effects of dietary
fibre, but it is also extremely varied. Dietary fibre reduces the risk of obesity-related illnesses
by acting throughout the digestive tract. Soluble, viscous fibres limit cholesterol absorption
and lower serum cholesterol levels. Dietary fibre increases satiety and decreases food
consumption at subsequent meals. Gut fermentation, as well as alterations in the gut
microbiota and metabolites, have been linked to a lower risk of obesity-related illnesses.
Dietary fibres change the gut flora and create metabolites like short-chain fatty acids, which
could explain fiber's significance in the prevention and treatment of obesityBecause dietary
fibre includes a wide range of plant components, conclusions suggesting dietary fibre
decreases or treatments obesity-related illnesses must take into account the fibre used in the
study. Obesity-related problems can be prevented and treated with dietary fibre. Reduced
macronutrient absorption and increased satiety are two mechanisms for this protection.
Changes in the gut microbiota and short-chain fatty acids are two new processes that may
explain why high-fiber diets protect against obesity and may be useful in obesity treatment.
Keywords: Fiber, Obesity, Mechnism, Absorption
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ANTI-INFLAMMATORY NUTRACEUTICALS AND HERBAL PRODUCTS
DENIPLANT FOR PREVENTING OF CARDIOVASCULAR DISEASE
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ABSTRACT
Background In recent years, the role of inflammation in atherogenesis has been underpinned
by nutraceuticals approaches targeting systemic inflammation that have led to a significant
reduction in cardiovascular disease risk. Extensive research within the last two decades has
revealed that cardiovascular disease is mediated through chronic inflammation.
Objectives Diet is an important lifestyle determinant of health and can influence both
systemic and vascular inflammation. Thus, the aim of this presentation is the use of
nutraceuticals with effective anti-inflammatory properties. We focus on nutraceuticals, which
are beneficial in treatment of dyslipidemia.
Materials and methods The use of nutraceuticals to prevent cardiovascular disease has largely
focused on the use of nutraceuticals to reduce inflammatory markers may include a diverse
leukocyte population that includes neutrophils, dendritic cells, macrophages, eosinophils, and
mast cells, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, fibrinogen. Specifically, the
colon is host to a diverse microbiota which can influence inflammation through its
metabolites.
Results Inflammation also plays a key role in the physiology of cardiovascular disease.
During our studies, inflammatory biomarkers have been assessed. We have shown
nutraceuticals to modulate inflammatory pathways. Various nutraceuticals from Deniplant
have been shown to suppress proinflammatory pathways. Through the brain-gut-microbiota
axis, the gut microbiome plays a crucial role in regulating inflammation.
Conclusion Nutraceuticals are natural compounds, which have numerous anti-inflammatory
and lipid-lowering effects. The majority of nutraceuticals studied possess beneficial effect.
Anti-inflammatory nutraceuticals may serve as complementary medicine for the management
of cardiovascular disease risk. There is enormous potential for dietary agents that can
modulate inflammatory pathways in humans.
Keywords: inflammation, biomarkers clinical study, anti-inflammatory nutraceuticals
Deniplant, cardiovascular disease risk
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Abstract
Taking into account the information on the mechanism of development of SARS-CoV-2 in
the literature on homeostasis disorders, it is advisable to pay attention to the inhibition of viral
replication; reduction of hypoxia; elimination of drug poisoning and toxic, allergic
consequences; antioxidant therapy to prevent the formation of ROS during the recovery
phase; anti-inflammatory therapy. This goal could be achieved through the administration of
antioxidants with viral properties, as well as the use of antiviral drugs with antioxidant effects.
However, the literature suggests that antioxidant therapy alone is less effective in SARS-CoV2 infection, so treatment should focus on the use of drugs used in previous respiratory
infections. For example, using superoxide dismutase mimics (metalloporphyrins,
metallocorroles, Mn biliverdins, Mn cyclic polyamines, Mn salens, and metal oxides and
salts) and inducers of antioxidant protection, scientists have proposed substances that stop the
development of the disease and increase the effect of each other in lower respiratory tract
infections. To achieve this, it is possible to increase the expression of genes of antioxidant
enzymes or the activity of the enzyme itself. Substances used as an alternative to antibiotics
should be highly effective and have well-absorbed antioxidant properties. It is acknown that
in the other respiratory viral infections vitamin C, N-acetylcysteine and glycine, as well as
melatonin, quercetin, astaxanthin, glutathione, fat-soluble vitamins, polyphenols, unsaturated
fatty acids, and a number of other substances with high anti-inflammatory effects have
positive effect; these substances used as an alternative to toxic drugs show effective
antioxidant properties and are well-absorbed, and can be the drugs of choise in SARS-CoV-2
treatment.
Keywords: antioxidants, SARS-CoV-2, cytokine control, vitamins
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Introduction
History has witnessed many epidemics that have affected human health and the economies of
nations. The last epidemics of coronavirus infections occurred in 2002 and 2012, but they
were characterized by relatively low prevalence. The following types of coronaviruses are
known: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HCoV-HKU1, SARS-CoV-1, MERSCoV, SARS-CoV-2 [Liu, D. X. et al., 2021]. The current SARS-CoV-2 strain is characterized
by the highest virulence and susceptibility. The high mortality rate, as well as the serious
economic and social disadvantages, has made the study of the mechanisms of the disease and
therapeutic methods the most pressing problem in medicine. However, the exact pathogenesis
of this infection has not yet been identified, but the collected data suggest that the virus is a
factor that causes polyorganic pathology and damages not only the lungs, but also the vascular
wall, hemostasis. The virus is also a major contributor to comorbid pathology, characterized
by an increase in reactive oxygen species (ROS) and disruption of the immune system. Virusinduced ROS and redox imbalance exacerbate the inflammatory response to SARS-CoV
infection, ergo the mitochondria, the source of ROS, are closely monitored. However, little is
known about SARS-CoV-2, the interaction of viral activity with oxidative stress, the effects
of these relationships on cells and tissues, and the role of antioxidant deficiencies in the
genesis of infection have not been fully elucidated. Although the pathogenesis of coronavirus
has been closely studied for nearly 20 years, their effective prophylaxis and therapeutic
methods have not yet been developed. There are a number of reasons for this, some of which
include the ability of the virus to mutate intensively, high virulence of strains, features of the
pathogenetic course, rapid spread.
The active forms of oxygen formed during metabolism are of great importance, as they act as
messengers in the cell. It is known that ROS-dependent kinases can stimulate inflammatory
signals in the cell by increasing the expression and transcription of inflammatory genes.
Activation of antimicrobial cells, including neutrophils and macrophages, and the formation
of inflammatory cytokines are mainly dependent on ROS. Optimal levels of ROS in the body
are provided by the enzymatic and non-enzymatic antioxidant system (AOS). When the
antioxidant defenses are weakened, a condition called oxidative stress occurs. Numerous
studies have shown that increased ROS accompanies all infectious respiratory viral infections,
as well as HIV and hepatitis [Costela-Ruiz VJ. et al., 2020]. The activation of a number of
pathological processes that cause complications for the body occurs along with the increase in
ROS, and the development of coronavirus infection does not go beyond this rule.
Coronaviruses (Latin Coronaviridae) are a class of about 40 zoonotic RNA-containing viruses
that are widespread in the human population and among animals. There are 5 main types of
coronaviruses, two of which (α- and β-viruses) infect humans. The first human coronavirus
(HCoV-B814) was first detected in 1965 in a patient with an acute respiratory virus infection.
At the beginning of the 21st century, coronaviruses were known as veterinary pathogens and
did not pose a threat to humans. Coronavirus infections have been found to be moderate, with
mild symptoms of the upper respiratory tract, but β-coronavirus epidemics in recent decades
have overturned previous views. The SARS-CoV coronavirus, which caused China's severe
acute respiratory syndrome in 2002-2003, and the Middle East coronavirus (MERS-CoV) in
2012, killed more than 10,000 people; Mortality in SARS-CoV was 10% and in MERS-CoV
it was 37%. In late 2019, a new type of coronavirus, identified by the WHO as SARS-CoV-2
and causing a new severe acute respiratory syndrome (COVID-19), was identified.
Recent genetic research has shown that the virus originally appeared in bats, but whether the
bats transmitted the virus to themselves is still being investigated.
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Epidemic SARS-CoV-2 bats in humans are closely related to two coronavirus types, bat-SLCoVZC45 and bat-SL-CoVZXC21, which manifest themselves in the β-CoV / bat / Yunnan /
RaTG 13/2013 sequence.
The SARS-CoV-2 genome repeats the MERS-CoV genome by 50%, the SARS-CoV-1
genome - by 79%, and the BtRs-CoV genome - by 88%. Analysis of 86 complete and
incomplete genomes of SARS-CoV-2 revealed numerous mutations in its encoded and
unencoded areas, indicating that the new strain of coronavirus has extensive genetic material
and its ability to evolve rapidly.
The virus is a circular pleomorphic pathogen with a lipid coating of 80-229 nm; On its surface
are three pathogenic structural proteins. On the outside of the virus are crown-shaped
glycoprotein protrusions (spike S-protein) designed to bind to the surface of the target cell. It
has been found that spike proteins have the ability to hide from innate immunity by
undergoing conformational changes. The spike protein of the SARS-CoV-2 virus binds to
target cells through angiotensin converting enzyme-2 (ACE2), which forms active
angiotensin. ACE2 is mainly expressed in cells of the gastrointestinal tract, kidneys, blood
vessels, heart and lungs. The SARS virus can also bind to the CD147 cell receptor, also
known as BASIGIN. As a result of the virus attaching to the cell, the spike protein is broken
down into S1 and S2 subunits by proteolysis of the cell via type 2 transmembrane serine
protease (transmembrane serine 2 protease, TMPRSS2). S1 then binds to the subunit ACE2,
then the S1-RBD PD-ACE2 complex dissociates, the hydrophobic S2-FP peptide (fusion
peptide) is released from S2, and activating endocytosis, the virus enters the target cell. Then
the virus permanent mechanism of action is activated: viral RNA is translated through the
target cell's organelles, resulting in the formation of structural proteins necessary for virus
development, which also form new SARS-CoV virions, and continue to damage new target
cells. ACE2 and CD147 receptors sensitive to SARS-CoV-2 and TMPRSS2 are located on the
surface of the upper respiratory tract and gastrointestinal epithelial cells, which are the entry
routes of infection. The products of the virus interaction with the target cell are recognized by
specific NOD-receptors [Wen H., 2013] involved in the formation of the polyprotein
complex, the inflammasome [Ni W. et al. , 2020]. RNA viruses induce the accumulation and
activation of NLRP3-inflammasome in the early stages of the disease, this inflammasome
plays a leading role in the formation of immunity against the virus. The virus metabolites
produce ROS, which damage mitochondria and stimulate the release of DNA from
mitochondria. Heat shock protein A1L (Heat Shock Protein A1L, HSPA1L) increases viral
replication in the host cell; in SARS-CoV infection the rate of DNA methylation decreases
because COVID reduces the activity of DNA methyl-transferases in epithelial cells of lung
tissue. This leads to hyperexpression of the A1L heat shock protein during SARS-CoV-2, and
consequently the spread of the virus [Sualeh J.M. et al., 2021] In contrast to strains with low
virulence, SARS-CoV-2 has the ability to damage type I and II alveocytes, as well as
endothelial cells by passing into the lower respiratory tract. This process results in the
transcription expression and of anti-inflammatory cytokines. During the cytokine secretion
phase, the alveolar epithelium undergoes pyroptosis, the resulting products are absorbed by
granulocytes and tissue macrophages [Carcaterra M. et Caruso C., 2021]. In this case,
neutrophils and cytotoxic T cells, along with the formed cyto- and chemokines, join the
process for protection lung tissue from the virus. During the fight against the virus, edema
develops at the site of injury resulting in severe pulmonary pneumonia that causes acute
respiratory distress syndrome and fibrosis. The age factor aggravates the pathological process,
i.e. these changes listed are more likely to manifest themselves more pronounced in the
elderly [López-Otín C. Et al., 2013].
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When the body immune response to the SARS-CoV-2 virus is insufficient, the virus enters the
bloodstream and can damage other organs and cells that have receptors on their surfaces:
intestines, kidneys, esophagus, heart, blood vessels, brain, bladder, etc.
It is also thought, that SARS-CoV-2 disease is a type of general viral vasculitis, and damage
to the lungs in this disease is one different type of angiogenic edema. The distinctive feature
of SARS-CoV-2 is the widespread involvement of the immune system during developement
of this pathogenesis, which leads to the elimination of SARS-CoV-2 in the early stages, but in
the late stages of severe inflammation stimulates severe or even fatal dysfunction of some
organs. Thus, due to the stimulation of endogenous immunomodulators synthesis by COVID19, severe forms of "cytokine storm" occur, which results in the loss of control of the
inflammatory process and a significant deficiency of organs and systems [Jafarzadeh A. et al.,
2020]. In the early stages of the disease, the virus nsp1 and rp6 proteins inhibit the formation
of interferon. Macrophages entering the site of inflammation continue to produce
chemoattractants for single-nucleated cells (mononuclear cells), and thus their concentration
increases rapidly, which stimulates the inflammatory process to the next stage, the "cytokine
storm". At this stage, levels of inflammatory cytokines and hematotractants continue to
increase dramatically, as interleukins, monocyte hematopoietic protein MCP-1, macrophage
inflammatory protein MIP-1a, TGF, CCL2, CXCL10, TNF (CXCL9) increase sharply
[Perreau, M. et. Al., 2021].
In severe cases of SARS-CoV-2 infection, there are significant changes in the acute phase of
the blood, and at this stage, inflammation markers such as C-reactive protein, ferritin,
ceruloplasmin, blood clotting factors, indicative serum enzymes indicate a lack of multiple
organs [Huang I. et al. , 2019]. In about 82% of cases of peripheral blood, leukopenia,
thrombocytopenia and loss of eosinophils with lymphopenia are observed. For this reason,
SARS infection is characterized by the appearance of significant immunopathological
elements. Coronaviruses can damage both the upper and lower parts of the human respiratory
system. Most of the clinical signs do not differ in multiple types of viruses, in severe cases the
disease results in bronchitis, pneumonia and acute respiratory distress syndrome.
Viral respiratory infections stimulate the inflammatory process and promote the development
of pathophysiological processes against the background of an excess of active forms of
cytokines and oxygen and/or nitrogen. The main generator of ROS is mitochondria, the
SARS-CoV-3b protein of the COVID virus and the non-structural protein 10 (nsp10) can
change the course of processes in mitochondria [Varshney B. et al., 2012]. SARS-CoV 3b
may enter mitochondria, while nsp10 may interact specifically with the NADH 4L subunit
and cytochromoxidase II. It has also been shown that genes encoding mitochondrial DNA in
peripheral blood mononuclear cells, as well as genes sensitive to oxidative stress such as
peroxiredoxin 1, activate the ferritin heavy-chain polypeptide gene. Oxidative stress increases
the expression of 2D type of anti-inflammatory phospholipase A2, which reduces antiviral
immunity. Interestingly, in humans, phospholipase A2 2D is naturally activated as ages
[Yamamoto K. et. al., 2015].
In humans, there is also protein kinase, which is activated by mitogens from the destructive
effects of the external environment, such as oxidative stress, accumulation of DNA damage,
carcinogens and viruses. Phosphorylated activated mitogenic protein kinases were found in all
SARS-CoV-infected cells. A number of studies confirm that there is a direct link between
oxidative stress and congenital immune damage, and that this mechanism is one of the main
causes of lung tissue damage in SARS-CoV-2.
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Thus, those who have a deletion of the ncf1 gene that stimulates the formation of ROS and do
not have Toll-like receptor-4 (TLR4) which activates innate immunity, have a natural
resistance to respiratory viruses, including SARS COVID virus. This is explained by the fact
that organisms with such changes in the body do not produce oxidized 1-palmitoyl-2arachidoinyl-phosphatidyl choline, which stimulates the formation of cytokines by
macrophages and activates damaging mechanisms. It is also known that 3CLpro protease of
SARS-CoV induces apoptosis in human promonocytes by increasing the formation of ROS.
Occurrence of oxidative stress and activation of transcription factor NF-KB can lead to severe
lung damage. In vivo oxidative stress, 3CLpro activates NF-icB-factor but inhibits protein-1dependent transcription, so ROS-induced transmission of 3CLpro-stimulated NF-KB signal
may have played a leading role in the pathophysiology of SARS-CoV-2 infection [Morgan
MJ. et al, 2011]. This is because the activation of the phosphatidylinositol-3-kinase/protein
kinase pathway by various viruses during latent or chronic infections allows infected cells to
avoid apoptosis, which in turn contributes to the spread of the virus in the body.
The severity of SARS-CoV infection increases with age. This is explained by age-related
changes in the immune system, the accumulation of oxidized products, and, conversely, the
weakening of antioxidant defenses, and the consequent accumulation of mass OAF due to the
violation of the oxidation-reduction balance. In the late stages, the redox-sensitive factor
transcription factor NF-KB is activated, which is accompanied by the induction of
inflammatory cytokines (IL-6, TNF-α), an increase in adhesion molecules. Oxidative stress
triggered by SARS-CoV and NF-KB transmission by Toll receptors can further increase the
reactivity of target cells, resulting in severe lung damage. Age-related changes are more
pronounced in SARS-CoV infections, especially in pandemics, where the number of deaths
from SARSCoV-2 is less than 0.2% in a population under 60 and close to 10% over 80 years
of age. Hypertension, diabetes, obesity, and other such type diseases increase the risk of death
in this age group to 5%. At present, coronavirus infection unequivocally belongs to the group
of pathologies caused by free radical reactions. Thus, after SARS-CoV enters the body,
infiltration of macrophages, monocytes and neutrophils into the lung tissue begins, and due to
the presence of the virus in the body, they start to actively form ROS. In fact, this mechanism,
that is the conversion of oxygen into active forms serves for defense cells, it is self-defense,
because ROS has a lethal effect on the virus & virus-infected cells. FAD-dependent NADPHoxidase of mitochondria rapidly increases the number of ROS by transferring electrons to
oxygen. This condition is called "oxidative stress" because it leads to a tenfold increase in
oxygen reactive forms. Naturally, ROS primarily serves to remove damaged, weak,
functionally unnecessary cells in the injury zone. However, in the process of cleaning the
damaged area, the activity of some relatively healthy cells which are closely adjacent to it, is
impaired. In order to control the process, the body begins to produce anti-inflammatory
cytokines, and while they increase in the blood, circulating neutrophyls can adhere to the site
of injury and damage the pulmonary endothelium. Proteases of neutrophils & ROS that break
down lung proteins and increase so rapidly, that they are thought to be key elements in SARSCoV infection, which damage lung tissue. The aggressive reaction of neutrophils, as we have
noted, is primarily directed against the infected cell, so the cytotoxic effect of neutrophils
weakens as the number of cells infected with the virus decreases. However, when the process
gets out of control and the virus is widespread in the body, acute respiratory distress
syndrome occurs. As the damaged cells are destroyed by neutrophils, the patient's blood and
kidney secretions begin to increase the products of DNA degradation, as well as malon
dialdehyde, keto- and hydroxycholesterol, formed by the peroxide oxidation of lipids.
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Depending on the degree of damage to the lungs, the breakdown products of protein
(carbonyls) in the blood and urine increase. Nitric oxide is added to the process of cleansing
the body of the virus, which is accompanied by an increase in nitroguanosine. Deficiency of
the antioxidant system leads to the fatal outcome of SARS-CoV infection. Thus, the increase
in the expression of the heavy ferritine chain (FTH1) in SARS-CoV infection
[VasanthiDharmalingam P. et al., 2021] indicates the need to strengthen the antioxidant
system, because ferritine stores iron and prevents its formation in ROS by Fenton reactions,
thus forming a very important antioxidant system. In SARS-CoV infection, there is also an
increase in other antioxidant iron-binding proteins that limit the rate of ROS formation. Of
course, in the progressive stage of SARS-CoV-2 infection, when the virus spreads rapidly in
the body, the need for prooxidants, rather than antioxidants, increases. This is because ROS
eliminates damaged cells along with the virus and prevents the spread of infection. For this
reason, at this stage the concentration of proteins that play an antioxidant role in the body and
regulate iron metabolism - haptoglobin, ferrin, transferrin and ceruloplasmin - decreases in the
blood. Naturally, the lack of the above-mentioned proteins, which prevent the cascade
reactions of ROS formation during the recovery phase and are actively involved in the
maintenance of innate immunity, can result in unpleasant complications for the body. Taking
into account the information on the mechanism of development of SARS-CoV-2 in the
literature on homeostasis disorders, it is advisable to pay attention to the inhibition of viral
replication; reduction of hypoxia; elimination of drug poisoning and toxic, allergic
consequences; antioxidant therapy to prevent the formation of ROS during the recovery
phase; anti-inflammatory therapy. This goal could be achieved through the administration of
antioxidants with viral properties, as well as the use of antiviral drugs with antioxidant effects.
However, the literature suggests that antioxidant therapy alone is less effective in SARS-CoV2 infection, so treatment should focus on the use of drugs used in previous respiratory
infections. For example, using superoxide dismutase mimics (metalloporphyrins,
metallocorroles, Mn biliverdins, Mn cyclic polyamines, Mn salens, and metal oxides and
salts) [Batinic-Haberle I. et al., 2013] and inducers of antioxidant protection, scientists have
proposed substances that stop the development of the disease and increase the effect of each
other in lower respiratory tract infections. To achieve this, it is possible to increase the
expression of genes of antioxidant enzymes or the activity of the enzyme itself.
Antioxidants lead to a reduction in virus-induced nuclear factor NF-kB [Flory E et al., 2000]
and the interferon regulatory factor-3 (IRF-3) transcription factors [Lin R et al.,1998.], as well
as cytokines and chemokines. It has also been suggested, that a "cytokine storm" must be
prevented in order to control systemic inflammation. Despite the antiviral activity of
cytokines, their overproduction during this infection has a stronger destructive effect on lung
tissue than the virus itself. Interferons belong to the antiviral group, but interferons themselves
belong to the cytokine class, which leads to additional activation of immune cells, which
overshadows the use of these drugs in the case of SARS-CoV-2. For this reason, there is
currently an active search for alternatives to interferon, and these drugs include antioxidants
that provide enzymatic and non-enzymatic protection of the body [Forcados G.E.et al., 2021].
One of the factors that increase the body's non-enzymatic antioxidant defenses is vitamin C,
which can have an anti-inflammatory effect by rapidly reducing the formation of ROS. Due to
its antiviral activity, vitamin C also calms the "cytokine storm" in the body against the virus,
and from this point of view, it is more suitable than interferon [de Melo AF. et al., 2020].
Interestingly, vitamin C can be used both alone and in combination with other drugs that have
a synergistic effect with it.
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Thus, vitamin C with sulforaphane has a positive effect in the treatment of acute inflammatory
diseases requiring artificial ventilation of the lungs [Gasparello J. et al., 2021.; Hosseinabadi
B.M. Et al., 2021]. Vitamin C is currently actively used in the treatment of SARS-CoV-2 in
China, and this antioxidant has even been included in the ClinicalTrials.gov protocols. Thiol
antioxidants, such as glutathione, are also involved in the cell's non-enzymatic defense system
because they break down peroxide radicals during viral respiratory disease, weakening
apoptosis and inhibiting viral replication [Sinbad O.O. et al.,2019]. In vitro analysis of the
antiviral effects of 5 antioxidant components such as tocopherol, thiamine, pantothenic acid,
pyridoxine, biotin and glutathione showed that most glutathione and pyridoxine were active,
while thiamine, biotin and tocopherol also had a fairly high inhibitory effect. Unsaturated
fatty acids omega-3 and omega-6, as well as vitamins E, A and D, and metal ions with
variable valence are significantly higher in antioxidant and anti-inflammatory effects, so they
are recommended for use in the treatment of SARS-CoV patients. Recent studies have found a
strong link between vitamin D deficiency and COVID-19 infection in the elderly population
in different countries [Weir EK. Et al., 2020]. In addition to the mucolytic effect of N-acetylL-cysteine, it can prevent the induction of anti-apoptosis and anti-inflammatory IL-6, IL-8
cytokines, and has a strong antiviral effect. Vitamin C and N-acetyl-cysteine are currently the
most widely used antioxidants in lung damage [Shi Z. Et al., 2020]. The antiviral effects of
some flavonoids are directly related to their inhibition of 3C-like proteases. Thus, the
preparation of quercetin from the group of natural flavonoids was found to have a negative
effect on the synthesis of viral RNA and the level of cytokines in the blood [Saeedi-Boroujeni
A. et al., 2021]. Studies have also shown significant antiviral activity of resveratrol and
catrexin drugs from the group of natural polyphenols. These compounds have been shown to
be effective against viral replication as they have delayed expression of viral proteins, ergo
these small polar molecules with a fused ring structure, most of which belong to the
polyphenols group, will be used in the future as SARS-CoV-2 antiviral drugs. Antiinflammatory and antioxidant, anti-coronaviral effects of taurine, carnosine and 4hydroxyproline from animal origine has been found [Wu G., 2020]. Studies have shown that
the enzyme branch of the antioxidant defense system can restore the damaged regulatory
mechanisms of the respiratory system, as well as significantly reduce viral titers under the
influence of antioxidant enzymes. For example, the main antioxidant enzyme that inactivates
superoxide radicals is superoxide dismutase and catalase, which inactivates hydrogen
peroxide.
Melatonin, which is rapidly absorbed, also has significant antioxidant properties. There are
data in the literature on the inhibitory effect of melatonin on necrotic pyroptosis programmed cell death caused by NLRP3-inflammation inhibition during SARS-CoV [Urban
AÖ.. et al., 2021]. Studies have shown that melatonin and α-lipoic acid can significantly
reduce the damaging effects of antiviral drugs. The antioxidant properties of melatonin are
indirectly due to the activation of antioxidant enzymes in the body, which allows to increase
the body's overall defenses. It is known that melatonin deficiency occurs with age, and this
feature should be taken into account in the treatment of elderly SARS-CoV patients. The antistress effects of melatonin have also been confirmed, which has a positive effect in the
COVID pandemic.
Another antioxidant, astaxanthin, has high anti-inflammatory activity because it reduces Creactive protein, the effects of interleukin-1 and a number of other inflammatory mediators of
the respiratory tract [Talukdar J. et al., 2020]
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Recently, information has been published on the use of a well-known antiseptic,
leukomethylene (a reduced form of methylene oxide), approved by the World Health
Organization for use in the treatment of a wide range of diseases, for the treatment of SARSCoV-2 patients [Dabholkar N. Et al., 2021]. This substance along with vitamin C, Nacetylcysteine and α-lipoic acid, has a significant antioxidant effect, prevents the spread of
viral RNA, leading to a weakening of inflammation and hypoxia.
In the treatment of SARS-CoV-2 infection, there is a need to eliminate toxic side effects
arised by the use of antiviral drugs, with antioxidant drugs. It is known that the protection of
biological structures from ROS is carried out by different antioxidant mechanisms, which are
realized through different regulatory pathways. Therefore, from a pathogenetic point of view,
in order to ensure synergism and drug accumulation, antioxidant drugs should be prescribed
not in isolated form, but in a complex way, that stimulates both enzymatic and non-enzymatic
defense, and this aspect is already reflected in the treatment of SARS-CoV-2 patients. Thus,
according to the adopted protocol, prevention and treatment of SARS-CoV-2 patients is
carried out through a "vitamin cocktail" containing vitamins D and C, methionine, zinc,
quercetin. Such a combination of these components, which provide antioxidant protection, is
expedient from both a prophylactic and therapeutic point of view.
The development of vaccines can be expected, but it is a time-consuming and costly process,
additionally, vaccine injection should be avoided in some group of patients, such as in
diseases accompanied by thrombosis, hypertonia and so on, because their vaccination leads to
death or, at least - to undesirable complications.
The rise in uncontrolled SARS-CoV-2 infections and deaths is prompting scientists around
the world to think of new strategies that could reduce the secretion of anti-inflammatory
cytokines ("cytokine storms"). Loss of control of the inflammatory response can lead to even
more serious consequences than the effects of the virus, and often results in a number of vital
conditions, including respiratory failure, which can be fatal. Therefore, one of the main goals
of the current pandemic is to quell the "cytokine storm" that occurs as a consequence of
oxidative stress. Drugs currently used for anti-cytokine therapy may have hepatotoxic effects
[Buckley LF. et al., 2020]. Substances used as an alternative to them should be highly
effective and have well-absorbed antioxidant properties. It is acknown that in the other
respiratory viral infections vitamin C, N-acetylcysteine and glycine, as well as melatonin,
quercetin, astaxanthin, glutathione, fat-soluble vitamins, polyphenols, unsaturated fatty acids,
and a number of other substances with high anti-inflammatory effects have positive effect;
these substances used as an alternative to toxic drugs show effective antioxidant properties
and are well-absorbed, ergo they can be the drugs of choise in SARS-CoV-2 treatment.
References
1. Liu, D. X., Liang, J. Q., & Fung, T. S. (2021). Human Coronavirus-229E, -OC43, NL63,
and
-HKU1
(Coronaviridae). Encyclopedia
of
Virology,
428–440.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.21501-X
2. Costela-Ruiz VJ, Illescas-Montes R, Puerta-Puerta JM, Ruiz C, MelguizoRodríguez L. SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease. Cytokine
Growth Factor Rev. 2020;54:62-75.
3. Wen H, Miao EA, Ting JP. Mechanisms of NOD-like receptor-associated
inflammasome activation. Immunity. 2013;39(3):432-441.
4. Ni W, Yang X, Yang D, et al. Role of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in
COVID-19. Crit Care. 2020;24(1):422. Published 2020 Jul 13.

446

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

5. Sualeh J.M., Sharif-Askari N.S., Cui Z., Hamad M., Halwani R. SARS-CoV-2
Infection-Induced Promoter Hypomethylation as an Epigenetic Modulator of Heat Shock
Protein A1L (HSPA1L) Gene/ Front. Genet., 19 February 2021
6. Carcaterra M, Caruso C. Alveolar epithelial cell type II as main target of SARSCoV-2 virus and COVID-19 development via NF-Kb pathway deregulation: A physiopathological theory. Med Hypotheses. 2021 Jan;146:110412.
7. López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of
aging. Cell. 2013;153(6):1194-1217.
8. Jafarzadeh A, Chauhan P, Saha B, Jafarzadeh S, Nemati M. Contribution of
monocytes and macrophages to the local tissue inflammation and cytokine storm in COVID19: Lessons from SARS and MERS, and potential therapeutic interventions. Life Sci.
2020;257:118102.
9. Perreau, M., Suffiotti, M., Marques-Vidal, P. et al. The cytokines HGF and
CXCL13 predict the severity and the mortality in COVID-19 patients. Nat Commun 12, 4888
(2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25191-5.
10. Huang I, Pranata R, Lim MA, Oehadian A, Alisjahbana B. C-reactive protein,
procalcitonin, D-dimer, and ferritin in severe coronavirus disease-2019: a meta-analysis. Ther
Adv Respir Dis. 2020;14:1753466620937175. doi:10.1177/1753466620937175.
11. Varshney B, Agnihothram S, Tan YJ, Baric R, Lal SK. SARS coronavirus 3b
accessory protein modulates transcriptional activity of RUNX1b. PLoS One.
2012;7(1):e29542. doi: 10.1371/journal.pone.0029542. Epub 2012 Jan 12. Erratum in: PLoS
One. 2012;7(3). doi:10.1371/annotation/64ae6047-0f9b-4d17-a065-e08c153aa435.
12. Yamamoto K, Gelb M, Murakami M, Perlman S. Critical role of phospholipase A2
group IID in age-related susceptibility to severe acute respiratory syndrome-CoV infection. J
Exp Med. 2015 Oct 19;212(11):1851-68.
13. Morgan MJ, Liu ZG. Crosstalk of reactive oxygen species and NF-κB
signaling. Cell Res. 2011;21(1):103-115. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.622271
14. VasanthiDharmalingam P, Karuppagounder V, Watanabe K, et al. SARS-CoV-2
Mediated Hyperferritinemia and Cardiac Arrest: Preliminary Insights. Drug Discov Today.
2021
15. Batinic-Haberle I. et al. The complex mechanistic aspects of redox-active
compounds, commonly regarded as SOD mimics (10) (PDF) The complex mechanistic
aspects of redox-active compounds, commonly regarded as SOD mimics. BioInorg React
Mech. 2013; 9(1-4): 35–58.
https://www.researchgate.net/publication /272536920_The_
complex_mechanistic_aspects_of_redox-аctive_compounds_commonly_regarded_as_ SOD_
mimics #fullTextFileContent ;26(5):1265-1274. doi:10.1016/j.drudis.2021.01.014.
16. Flory E, Kunz M, Scheller C, Jassoy C, Stauber R, Rapp UR, Ludwig S. Influenza
virus-induced NF-kappaB-dependent gene expression is mediated by overexpression of viral
proteins and involves oxidative radicals and activation of IkappaB kinase. J Biol Chem. 2000
Mar 24;275(12):8307-14. doi: 10.1074/jbc.275.12.8307. PMID: 1072266
17. Lin R, Heylbroeck C, Pitha PM, Hiscott J. Virus-dependent phosphorylation of the
IRF-3 transcription factor regulates nuclear translocation, transactivation potential, and
proteasome-mediated degradation. Mol Cell Biol. 1998 May;18(5):2986-96. doi:
10.1128/MCB.18.5.2986. PMID: 9566918; PMCID: PMC110678.
18. Forcados G.E., Muhammad A., Oladipo O.O. et al. Metabolic Implications of
Oxidative Stress and Inflammatory Process in SARS-CoV-2 Pathogenesis: Therapeutic
Potential of Natural Antioxidants REVIEW article. Front. Cell. Infect. Microbiol., 26 May
2021 | https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.654813.
447

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

19. de Melo AF, Homem-de-Mello M. High-dose intravenous vitamin C may help in
cytokine storm in severe SARS-CoV-2 infection. Crit Care. 2020;24(1):500. Published 2020
Aug 13. doi:10.1186/s13054-020-03228-3
20. Gasparello J., D'Aversa E., Papi C. et al.Sulforaphane inhibits the expression of
interleukin-6 and interleukin-8 induced in bronchial epithelial IB3-1 cells by exposure to the
SARS-CoV-2 Spike protein, Elsevier, Phytomedicine, 2021, V.87 153583,
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2021.153583.
21. Bagheri Hosseinabadi M, Khanjani N, Norouzi P, Faghihi-Zarandi A, DarbanSarokhalil D, Khoramrooz SS, Mirbadie SR, Mirzaii M. The Effects of Antioxidant Vitamins
on Proinflammatory Cytokines and Some Biochemical Parameters of Power Plant Workers: A
Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial. Bioelectromagnetics. 2021 Jan;42(1):1826. doi: 10.1002/bem.22294. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32931612.].
22. Sinbad O.O., Folorunsho A.A., Okeleji Lateef Olabisi O.L.et al. Vitamins as
Antioxidants. Journal of Food Science and Nutrition Research 2 (2019): 214-235.
23. Weir EK, Thenappan T, Bhargava M, Chen Y. Does vitamin D deficiency increase
the
severity
of
COVID-19?. Clin
Med
(Lond).
2020;20(4):e107-e108.
doi:10.7861/clinmed.2020-0301
24. Shi Z, Puyo CA. N-Acetylcysteine to Combat COVID-19: An Evidence
Review. Ther Clin Risk Manag. 2020;16:1047-1055. Published 2020 Nov 2.
doi:10.2147/TCRM.S273700
25. Saeedi-Boroujeni, A., Mahmoudian-Sani, MR. Anti-inflammatory potential of
Quercetin in COVID-19 treatment. J Inflamm 18, 3 (2021). https://doi.org/10.1186/s12950021-00268-6
26. Wu, G. Important roles of dietary taurine, creatine, carnosine, anserine and 4hydroxyproline in human nutrition and health. Amino Acids 52, 329–360 (2020).
https://doi.org/10.1007/s00726-020-02823-6
27. Şehirli AÖ, Aksoy U, Koca-Ünsal RB, Sayıner S. Role of NLRP3 inflammasome
in COVID-19 and periodontitis: Possible protective effect of melatonin. Med Hypotheses.
2021 Jun;151:110588. doi: 10.1016/j.mehy.2021.110588. Epub 2021 Mar 30. PMID:
33848919; PMCID: PMC8007534.
28. Talukdar J, Bhadra B, Dattaroy T, Nagle V, Dasgupta S. Potential of natural
astaxanthin in alleviating the risk of cytokine storm in COVID-19. Biomed Pharmacother.
2020;132:110886. doi:10.1016/j.biopha.2020.110886
29. Dabholkar N., Gorantla S., Dubey S.K. et al. Repurposing methylene blue in the
management of COVID-19: Mechanistic aspects and clinical investigations.Biomedicine &
Pharmacotherapy, 2021: 142, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112023.
30. Buckley LF, Wohlford GF, Ting C, et al. Role for Anti-Cytokine Therapies in
Severe Coronavirus Disease 2019. Crit Care Explor. 2020;2(8):e0178. Published 2020 Aug
10. doi:10.1097/CCE.0000000000000178

448

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

LICORICE IN THE TREATMENT of INFECTIONS
Mahbuba Nabi kizi Valiyeva
Doctor of Pharm.Sci., Prof., Academician of AS&IAS, vice-president of AS, Chief of Pharm.
Thechn.& Management Department
Yagub Cavad oglu Mamedov
Doctor of Med. Sci., the Scientific Head of the laboratory "Research of natural lymphotropic
drugs" at the Pathological Physiology Department of the Azerbaijan Medical University, the
Corresponding Member of the Azerbaijan Academy of Science
Mahira Firudin kizi Amirova
Azerbaijan Medical University, Biochemistry Department
ORCID: 0000-0001-5598-6995
Perviz Mustafa oglu Veliyev
Chief of the Medical Service of the Ministry of Emergency Situations, Colonel, PhD in
Medical Sciences
Abstract
Licorice is a national treasure of Azerbaijan, since the species growing in our country are
distinguished by a high content of glycyrrhizic acid (up to 24%), which makes them
indispensable in the fight against viral infections. Infections claim hundreds of thousands of
lives because the traditional medicines used to fight them, among which a large percentage
are antibiotics, are mostly ineffective and exhibit a variety of side effects. It turns out that the
use of antibiotics leads to a deterioration in the patients condition and an increase in their
mortality. All the errors of medicine have been the result of a narrow approach to the problem
and a lack of recognition by some doctors and researchers of the value of herbal medicines.
As a result of the preferential use in the early stages of the pandemic development exclusively
drugs of chemical origin, it was practically impossible to save those who fell ill in the first
outbreak of the disease, especially when complications occurred; and here folk medicine
comes to the rescue. Medicines developed by Azerbaijani scientists based on licorice, a
natural raw material with lymphotropic and antiviral action, prevent the virus from binding to
the host cell membrane, inhibit the replication of the virus that has already entered the body,
thus preventing the development and spread of the disease. The research proposed by our
laboratories in this area has helped save the lives of thousands of people. The goal of this
work is to disclose the importance and usefulness of licorice based medicines in the treatment
of the infections.
Keywords: Glycyrrhiza glabra, glycyrrhizic acid, infections, limphotropic effect.
Introduction
Since the specific virus treatment is not available, different methods are used to prevent the
infection spread. In traditional medicine there are practically no agents that radically cure
viral infections, so for infections of viral origin, it would be better for specialists to use nontraditional folk remedies.
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Plants fight the most serious diseases that traditional medicine cannot cope with. SARS;
MERS - Middle East Respiratory Syndrome; HIV - human immunodeficiency; Ebola disease
fever; malaria and a number of other viral diseases, - their prophylaxis and complex treatment
protocols include licorice preparations, namely licorice juice and glycyram. The scientists
around the world are currently offering natural remedies instead of the SARS-COV-2
coronavirus vaccine, scientists in some countries prefer non-traditional pharmaceutical
products. We see this trend in America too. The scientists extensively use a combination of
homeopathic remedies and herbs in the treatment of infection, including licorice (Glycyrriza
glabra L.); Platycodon root- (radix platycodonis); Japanese Honeysuckle - (Lonicera
japonicae); In addition to the drugs produced and widely used around the world, amid
medicine tools against infection were also mentioned the Eupatorium fortune. Licorice is an
indispensable tool in the treatment of colds and diseases caused not only by viruses, but also
by bacteria and fungi, along with coronaviruses [Zhu, Z. et al., 2020]. It should be noted, that
COVID-19 is very similar to SARS appeared in 2003, and in this regard it is also termed
SARS-CoV-2. Both viruses cause infection by invasion the human alveolar epithelial cells,
and their genomes are 79.5% compatible. However, licorice ingredients prevent the virus
from binding to host cell receptors, and the main component preventing virus adhesion is
glycyrrhizin (glycyrrhizic acid).
In the production of medicines, all parts of the licorice plant are used: leaves, roots, seeds,
trunk. Licorice root is used in both folk medicine and traditional medicine. Glycyrrhizin is a
main active substance of plant; it is a
triterpenoide glycoside (saponin) with
glycyrrhetinic acid. Structurally, glycyrrhizic acid is a saponin previously used mainly as
an emulsifier and gel-forming agent in foodstuffs and cosmetics. Along with glycyrrhizic
acid, Licorice contains flavonoids, steroids, essential oils, vitamins, organic acids, trace
elements, resins, phytoserols, lipids, pectins, carbohydrates, etc. - it is very rich in nutrients.
Modern methods have made it possible to obtain more than 200 biologically active substances
from Licorice, and the most useful of these substances is glycyrrhizic acid. Glycyrrhizic acid
has become the main object of research in various fields of medicine due to its wide range of
biological activities.
İn some countries, chloroquine, hydroxychlorine and mefloquine were used against
coronavirus, while in Azerbaijan, which mostly uses the recommendations of the WHO, arbidol, koletrax, kaletra. Amid effective antiviral tools, Bald Licorice - Glycyrrhiza glabra F.
(L.) and its main useful component, glycyrrhizic acid become the subject of discussion in
scientific articles of certain countries, such as Korea, Iran, Germany, Japan, Turkmenistan,
Azerbaijan, etc.[ Astafieva, O. V., 2013]. Glycyrrhiza glabra is one of the first medicinal
plants used by the World Health Organization. Its usefulness has been known for over 5000
years. Drugs derived from this medicinal plant are used in pharmacy by 14
pharmacotherapeutic groups. Licorice beneficial effects can be listed as followings: antiseptic
[Wang, L. et al., 2015 ], lymphotropic [Tochikura TS et al., 1989], immunomodulatory
[Ayeka PA et al., 2017],[ Ng SL, et al., 2021], anti-inflammatory [Yang, R., Yuan, B. C., Ma,
Y. S., Zhou, S., & ]; [Liu, Y., 2017], antiviral, antibacterial [ Nitalikar M, Munde KC, Dhore
BV, Sajid NA. Studies of Antibacterial Activities of Glycyrrhiza glabra Root Extract, 2010,
January.International Journal of PharmTech Research 2(1).https://www.researchgate.net
/publication/268241876_Studies_of_Antibacterial_Activities_of_Glycyrrhiza_glabra_Root_E
xtract], antisclerotic [Zhang QH, et al., 2021]; [Fogelman, Y. et al., 2016], antiallergic [Han,
S. et al., 2017]; [Shin YW et al., 2007], antitussive and expectorant [Kuang Y et al., 2018],
antidiabetic [Yang L et al., Z2020], diuretic [Omar, H. R. et al., 2012] etc. This is one of the
few plants that can show both immunostimulating and anti-inflammatory effects.
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Numerous scientific studies have shown that glycyrrhizin, or glycyrrhizinic acid (Chemical
name
20β-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3β-yl-2-O-β-D-glucopyranosyl-α-Dglucopyranosid-uronic acid), the main ingredient of licorice root, is effective in the treatment
of SARS (severe acute respiratory syndrome), herpes, AIDS, hepatitis, influenza, encephalitis
and pneumonia, as well as in infections caused by respiratory syncytial virus, arboviruses,
and viruses of vesicular stomatitis [Huan, C. et al., 2021]. According to the scientists listed
above, the main component of licorice root, glycyrrhizic acid, has positive effect on people
infected with the coronavirus: glycyrrhizic acid effectively inhibits SARS virus replication;
the studies have also shown that it inhibits adhesion of certain proteins of the pathogenic virus
to host cell [Gomaa A.A. et al., 2021]; [Li, J. et al., 2021]. Many authors generally consider
such herbal remedies to be promising in the treatment of infections including scourge of
mankind, coronavirus [van de Sand, L. et al., 2021]
Since glycyrrhizic acid and glycyram are safe and effective against infections, they should be
taken into account by infectious disease specialists.
It was found, that glycyrrhizin also inhibits the adhesion of the virus to the host cell
membrane and its penetration into the cell, i.e. glycyrrhizin prevents the first stages of the
virus action. Since it stops the replication of viruses, and is a powerful tool against them, one
may conclude that the use of licorice in viral and bacterial infections is promising, even
necessary (Table 1) [Bailly Ch., and Gérard V., 2020];[ Huan Changchao et al., 2021];
[Antov G et al., 1997]; [Peneder Pet al., 2022].
Table 1. The mechanism of action of Glycyrrhizic Acid (GA) on virus-associated infections
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Licorice roots are mainly used for their content of 4–20% triterpenoid saponins, mainly
glycyrrhizin and a mixture of 18β-glycyrrhizic acid salts. Unlike other worldspread species,
licorice spread in Azerbaijan is the richest in glycyrrhizic acid. Glycyrrhizic acid, the main
triterpene-derived pharmacologically active substance from licorice in Azerbaijani
Glycyrrhiza glabra content is even up to 24%. In Japan,Glycyrrhizic acid is used as a
hepatoprotective drug in chronic hepatitis (National Center for Biotechnology Information,
2022]. Benefits of Licorice for diabetics is that from January 2014, glycyrrhizic acid in the
content of the licorice extract is approved by the Food and Drug Administration (FDA) as a
food sweetener. The Azerbaijani licorice-derived drugs have a wide range of pharmacological
and biological activity: lymphotropic, antihemo-, lymphocoagulating, antiviral, antioxidant,
antidote, anticonvulsant, antiallergic, hepatoprotective, neuroprotective, immunomodulatory,
anti-inflammatory, etc. Stunning news emerges from Frankfurt University Clinical Center,
Germany. According to Cinatl J.,who published the results of the antiviral potential
assessment for ribavirin, 6-azauridine, pyrazofurine, mycophenolic acid and glycyrrhizin
against SARS, glycyrrhizin was found to be more active in inhibiting viral replication than all
other compounds [Cinatl J et al., 2003]. Preparations derived from licorice are used in
medicine in the treatment of a wide range of diseases, but the main direction in the use of
these drugs remains the use of their antiviral effect (Table 2).
Table 2. Antiviral properties of Licorice-based preparations
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The main active component of licorice, GA, does not distort the protein structure upon
binding but forms stable complexes with the High Mobility Group Box 1 (HMGB1). The
stability of the drug-protein complex is mainly assured by favorable hydrophobic and
electrostatic interactions between the triterpene scaffold of GА and some key amino acid
residues of the proteins, for example Y15, F37, A16 and V19. Glycyrrhizic acid contains both
hydrophobic and hydrophilic motifs in its structure, which endows it with amphiphilic
properties. Due to its amphiphilicity, it interacts with various groups of proteins, mainly
groups of HMGB1. Hydrophobic groups allow GA to bind to non-polar groups of proteins,
while negatively charged uronic acid helps to bind positively charged amino acid residues of
the protein.
Fig.1. Binding of glycyrrhizic acid (GA) to High Mobility Group Box 1 (HMGB1) protein,
which exhibits alarmin function

By binding to HMGB1, the triterpenoid saponin glycyrrhizin (GA) reduces the number of
molecules that trigger the immune process, which makes it indispensable not only in te
inflammatory process, but also in the treatment of allergies. Extracellular HMGB1 displays
alarmin functions, activating innate immunity via the binding to different receptors, including
RAGE, TLR-2/4, CXCR-4 and others. The multifacet functions of HMGB1 makes this
protein an interesting therapeutic target for the treatment of inflammatory diseases, cancer,
neurodegenerative disorders, sepsis and so on.
Glycyrrhizin derivatives bearing amino acid residues on the carbohydrate chain have been
shown to block the activity of HMGB1, thus exhibiting an anti-inflammatory effect, but they
were not significantly more potent than GLR itself.
Considering the multiple functions of HMGB1 in viral infections and replication, the trapping
of HMGB1 by glycyrrhizin could contribute significantly to a diminution of the virus-induced
excessive inflammatory response and the viral replication. As experience with covid-19 has
shown, it is worth evaluating the antiviral benefit of this drugs of natural origin.
Research in the field of pharmacy regarding the medicinal properties of Licorice by scientists
of Azerbaijan made it possible to launch the production of medicines on our territory for the
widespread use by mankind of the plant material richest in glycyrrhizic acid in the fight
against infectious diseases. Scientists of the Azerbaijan Medical University have been
conducting research on licorice, a natural resource of our country, for more than 30 years.
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Based on the data obtained in our research laboratories, various industrial forms of licorice
preparations are produced in Azerbaijan.
Licorice root is used in the treatment of cough, pneumonia, cardiovascular system, anemia,
reduces blood clotting, helps the digestive system, liver, treats colds, urinary tract diseases,
helps with stress and depression, strengthens the immune system, helps with infections and
poisons, fights against viruses, microbes and fungi.
Licorice preparations also have anti-inflammatory, sedative and various other positive effects.
In respiratory infections, the antitussive effect of licorice is of particular interest: licorice is
the only plant that has an excellent effect on both dry and wet coughs. Thanks to the
painstaking work of numerous scientists from Azerbaijan, the production of domestic drugs
based on licorice has been established in Baku, which saved the lives of thousands of infected
patients, as well as the export of these drugs to the countries of America, Iran, the Middle
East, etc. Below are the preparations based on licorice produced in Azerbaijan. Works on
improving their medicinal properties, obtaining more highly effective forms of licorice using
nanotechnology are still ongoing and give promising effects already as nephroprotectors.
Fig.2. Licorice preparations with a high content of glycyrrhizic acid produced in Azerbaijan
are highly effective in fighting infections, including chronic ones.
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Abstract
Introduction: We aimed to compare the doppler spectral measurements of vertebral arteries
obtained on supine and sitting positions in patients with vertigo.
Material and Methods: Eighty-three consecutive patients with a complaint of vertigo were
included in the study. Vertebral artery Doppler Ultrasound examination was initially
performed while sitting, subsequently patients lied down on the examination couch, and
routine carotid vertebral artery Doppler work up was done. Vertebral artery peak systolic and
end diastolic velocities on each side, right, left, and total vertebral flow volumes were
recorded and compared.
Results: There was statistically significant difference in sitting and supine positions in right
and left vertebral artery diastolic velocities, left vertebral artery volume flow and total
vertebral artery volume flow (p<0.05). Alterations in wave forms were noted in three patients’
unilateral vertebral arteries, in supine and sitting positions.
Conclusion: Our results suggest that vertebral artery doppler examinations may be performed
on sitting positions. Examination in sitting position may be helpful in recognizing pre-steal
and retrograde flows.
Keywords: vertebral artery doppler, supine, sit, position, steal syndrome, volume flow
Introduction
Carotid and vertebral Doppler ultrasonography (USG) is the primary diagnostic tool for the
detection of extra cranial atherosclerotic disease and measurement of posterior fossa blood
flow volume. It is a widely used non-invasive method to detect carotid and vertebral artery
stenosis or occlusions, which are considered as the major reasons of cerebrovascular disease.
The examination is performed while the patient lies on supine position. However, in daily
practice we occasionally encounter patients who are not able to lie down on supine position
for different reasons, such as kyphosis, severe dyspnea, or severe back pain. We aimed to
compare the spectral measurements of vertebral arteries which are obtained on supine and
sitting positions.
Material and Methods
This prospective study was confirmed by our ethical committee (31.01.2019-15), and all
patients who participated the study signed an informed consent. The study was conducted in a
tertiary hospital, between June 2019 and December 2020.
Patient selection
Patients who referred to our department for carotid and vertebral Doppler ultrasonography
were consecutively recruited. Patients that had serious clinical conditions such as acute
infarction, or who were unable to sit were excluded.
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Doppler examination
All patients underwent Doppler ultrasound examination by one of the 4 Siemens Acuson S
2000 devices (Siemens, Erlangen, Germany), with a linear 9L4 probe. Vendor’s preset CV
program was used. Patients initially sit on an examination couch leaning on a pillow, tilting
their head approximately 450 across the examination side. After gray scale evaluation, spectral
measurements were obtained and recorded from vertebral (VA) arteries. Peak systolic (PSV),
end diastolic (ED) velocities from each vessel, and volume flow of vertebral arteries were
measured. At the end of the study, the patients were asked to lie down on their back, and after
5 minutes resting period, routine carotid vertebral doppler work up was completed by another
radiologist. The Doppler examinations were performed by two radiologists who were
experienced in carotid Doppler for at least 15 years.
According to vertebral artery flow volume, the results were grouped as follows:
1: below 50 ml/s
2: between 50-99 ml/s
3: between 100-149 ml/s
4: between 150-199 ml/s
5: above 200ml/s
6: occlusion (no flow)
7: pre-steal wave form
8: reverse flow
Statistical analyses
IBM SPSS Statistics 23 package was used for analyzing data. Mean and standard deviations
for continuous variables, frequency and percentages for categorical variables were given as
descriptive statistics. Normality of the data was assessed by Kolmogorov-Smirnov test. Paired
t-test was used for comparison of supine and sitting position parameters. Percent changes
between supine and sitting positions were calculated in each group, medians and percentiles
were calculated. p<0.05 was considered as statistically significant. Also, percent changes
between sit and supine positions were calculated. Kappa values were obtained to assess
agreement between sit and supine positions. p<0.05 were considered statistically significant.
Results
There were 83 patients (46 male, 37 female, 22-86 years, mean 55,61 years) in the study
group.
While there was a statistically significant difference in sitting and supine positions in terms of
right and left vertebral artery diastolic velocities, left vertebral artery volume flow and total
vertebral artery volume flow (p<0.05), no difference was observed in terms of other
parameters (p>0.05). When the median value of the percent change in the lying position
compared to the sitting position is examined; it was observed that there was a change of
12.50% (0.00;42.86) in the right vertebral diastolic velocities, 14.29% (0.00;40.00) in the left
vertebral artery diastolic velocities, 4.00% (-6.67;20.52) in the left vertebral artery volume
flow, and 3.70% (-1.73;15.79) in the total vertebral artery volume flow.
As a result of Kappa analyses regarding total vertebral artery flow measurement, correlations
between supine and sitting positions was decent.
Alterations in wave forms were noted in three patients’ unilateral vertebral arteries, in supine
and sitting positions.
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In a case where normal flow was observed in the supine position, pre-steal flow forms
appeared in the sitting position. In a patient in whom pre-steal wave forms were detected in
the supine position, retrograde flow consistent with steal syndrome was observed in the sitting
position. In a patient with early diastolic notch in the supine position, the notch became
prominent in the sitting position and early diastolic mild backflows were observed.
Discussion
Our results suggest that carotid and vertebral artery doppler examinations may be performed
on sitting positions.
Carotid and vertebral artery Doppler USG is a rapid, non-invasive, and easily accessible test
that shows cerebral blood flow. Supine patient position is recommended during the
examination (1). However, in daily practice, ideal conditions may not be provided for every
patient. There are many factors that affect cerebral blood flow, such as blood pressure, arterial
blood gases, and the autonomic nervous system (2). It is known that blood flow is kept as
constant as possible through cerebral autoregulation (3). Although there are many studies
evaluating cerebral blood flow in the supine and sitting positions, it is still unclear whether
body posture affects the results. While some studies show that cerebral blood flow does not
change with posture (4,5,6,7), some studies show that cerebral blood flow is better when lying
down (8,9). In their study Geinas et al showed that cerebral perfusion was well preserved
during changes in posture, although there were significant changes in perfusion pressure with
head-up and head-down tilt tests (7).
The lower measurement values of diastolic flow velocities in the sitting positions found in our
study may be because of gravity. Normally, cerebral blood flow is greater in the supine
position compared to lying, sitting, and standing upright (8). While the brain constitutes 2% of
the body weight, it receives about 15-20% of the cardiac output. While lying on back, gravity
exerts an even effect at the level of the heart, feet, and head; sitting or standing up breaks the
balance in arterial and venous pressures. In a healthy individual, the brain effectively
minimizes the effect of gravity through a continuous negative intracranial pressure (10).
When the gravitational effect is minimized in space travel, the blood is redistributed to the
upper parts of the body. After returning to earth, the astronauts experience symptoms such as
facial pallor, cold sweat, nausea, and presyncope for a certain period since the effect of
gravity is activated again (11). A similar situation is observed in people who had to take longterm bed rest (10).
The lower measurement of flow in sitting position in our patients who referred with the
complaint of vertigo suggested that people who may have problems in autoregulation
mechanisms may be affected by position of the body. Vertebral arteries supply the medulla
oblongata, where vasomotor, respiratory, and cardiac control centers are located. It is thought
that the ICA and VAs are affected differently in orthostatic stress situations. It has been
suggested that clinical conditions such as syncope or presyncope result from vertebrobasilar
hypoperfusion (12). In their study Sato et al found that while ICA blood flow decreases
during orthostatic stress, VA blood flow is preserved, and they suggested that cerebral
autoregulation may be primarily involved because VAs provide blood flow to parts of vital
functions (8). In a study investigating the changes in vertebral artery blood flow due to
different head positions and cervical maneuvers, it was found that head positions did not
cause significant changes in any of the hemodynamic parameters (13). In addition, since the
total vertebral output is found to be lower in the sitting position, it may be useful to add this
difference to the result and indicate it in the evaluation.
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Vertebral artery flow measurements appear to be affected by position. Vertebral artery wave
forms were changed in supine and sitting positions in three of our cases. Examination in
sitting position may be helpful in recognizing pre-steal and retrograde flows. However, more
work is needed on this subject.
Main limitation of the study is that we did not include critically ill patients in order not to
prolong examination time. The results of this patient group may change the results, thus
further studies including these patients would be beneficial.
In conclusion, the results can be evaluated as reliable in patients who undergo vertebral artery
Doppler USG in sitting position. In the evaluation of vertebral artery flow, it may be useful to
measure both sitting and lying positions. Shedding light on the effect of head position on
cerebral blood flow is important not only in clinical use but also in understanding the
underlying effects of cerebral autoregulation disorder.
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CANCER DETECTION AND TREATMENT IN HUMAN: AN ADVANCED
APPROACH
Anisha Chauhan
BSc biotechnology first year (Banasthali Vidyapith University)
ABSTRACT
Till date scientists are struggling to understand the complex mechanism of carcinogenesis. In
future, the real time detection of cancer may help scientists to identify some of the
complicated biological mechanisms. Certain special features of cancer cells enable
researchers to deliver the drug or to develop the right drug therapy. These cell properties
include over expression or over activity in uptake of certain nutrients e.g. folic acid and
increased permeability. Besides, this several drug delivery platforms are under development
by researchers in academic as well as in industry to deliver therapeutic molecules and new
chemical entities to the targeted site in body. Amongst them, nanotechnology both at
molecular and supramolecular level is a leading platform and can help to image, detect and
treat cancer. Surface modification of nanoparticles by coating their surface with special
markers, materials, peptide, proteins, antibodies or antigens add extra feature and thereby can
enhance the effectiveness. These treatments can be used individually or in combined form.
Years of intense biomedical research and billions of dollars spent in cancer research have
increased the understanding of the underlying mechanisms of tumorigenesis and cancer
biology. Although, despite advances in surgical and radiation treatments, chemotherapy
continues to be an important therapeutic option for different malignancies, especially for the
primary, advanced and metastatic tumours. However, the efficacy of chemotherapy is
substantially limited by the intrinsic and acquired resistance of cancer cells to anticancer
drugs. Resistance to chemotherapy is due to the variety of factors such as individual variations
in proteins and genetic differences in tumours. The most common reason of resistance to
drugs is the change in the expression of one or more energy-dependent transporters,
insensitivity to drug-induced apoptosis and induction of drug-detoxifying effects.
Chemotherapy is used for the whole-body treatment of recurrent tumours using conventional
anticancer drugs which lead to serious clinical side effects. Cancer is a complex diseases
caused by genetic instability and accumulation of multiple molecular alterations in human
beings. Earlier effects of diagnostic and prognostic classifications do not reflect the whole
clinical heterogeneity of tumour and are insufficient to make predictions for successful
treatments and patients outcome.
Keywords: Nanoparticles, molecular therapy, nanotechnology.
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KANSER ARAŞTIRMALARINDA ÜÇ-BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜR SİSTEMLERİ
Şeyda BERK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ORCID: 0000-0003-4687-0223
ÖZET
Tümörler, oksijen ve besinlerin yanı sıra diğer fiziksel ve kimyasal streslere maruz kalarak üç
boyutlu (3B) bir uzaysal konformasyonda büyümektedir. Çoğalmayan ancak canlı hipoksik
tümör hücrelerinin de bulunduğu geçici değişikliklerin olduğu alanlar dışında proliferasyon ve
hipoksi in vivo olarak birbirini dışlamaktadır. Oksijen, besinler, metabolitler ve sinyal
moleküllerinin bu difüzyonla sınırlı dağılımı, iki boyutlu (2B) tek katmanlı kültürlerde taklit
edilememektedir. Ek olarak, klinik öncesi fazda kullanılan yaygın in vitro modeller, esas
olarak iki boyutlu (2D) hücre kültürüne dayanmaktadır ve insan vücudundaki üç boyutlu (3D)
mimarisi, hücre heterojenliği, besin gradyanları ve hücreler ile hücre dışı matris (ECM)
arasındaki etkileşim gibi üç boyutlu fizyolojik koşulları simüle etme zorluğu ile sınırlı
kalmıştır. 3B yapılarda kimyasal gradyanların olası indüksiyonuna ek olarak, 3B hücre-hücre
etkileşiminin kendi başına geleneksel 2B kültür formatlarından önemli ölçüde farklı olan
hücre yapısını, yapışmayı, mekanik transdüksiyonu ve çözünür faktörlere yanıt olarak
sinyallemeyi etkilediği ve bu da sırayla genel hücre fonksiyonunu çeşitli şekillerde
düzenlediği artık iyi bilinmektedir. Bu nedenle, hücrelerin 3B olarak incelenmesi, geleneksel
2B katmanlarda gözlemlenmeyen iç görüler sağlayabilmektedir. Küresel kanser modelleri,
son yıllarda açıklanan büyük 3D in vitro modelleri temsil etmektedir. Bu modeller,
tümörosferler kullanılarak kanser kök hücre araştırmalarında popülerlik kazanmıştır. Kanserin
patobiyolojisini başarılı bir şekilde araştırmak için, dokunun tipik 3B mimarisini kültürde
korumak veya yeniden oluşturmak gerekir. Bu nedenle, şimdiye kadar açıklanan farklı küresel
kanser modellerini tanımlamak ve netleştirmek oldukça önem taşımaktadır. Tüm bu küre
benzeri yapılar, çok yönlü şekilleri, kanser hücrelerinin varlığı ve serbest yüzen kültürler
olarak muhafaza edilme kapasiteleri ile karakterize edilmektedir. Bugüne kadar, biyolojik
süreçlerdeki bu tümör mimari özelliklerini mümkün olduğu kadar büyük ölçüde hesaba
katmak için kanser araştırmalarında özel olarak çok sayıda 3B model geliştirilmiştir. Bu
modeller, 1) tek hücreli süspansiyondan uygun olmayan koşullarda üretilen çok hücreli tümör
sferoid modeli (MCTS); 2) tümörosferler, kanser kök hücre (KKH) kültürü ve genişleme
modelleri; 3) kanser dokularının kısmi ayrışmasından sonra sadece kanser hücreleri tarafından
oluşturulan doku kaynaklı tümör küreleri ve 4) kanser dokusunun yapışmayan koşullar altında
kesilmesiyle oluşturulan organotipik çok hücreli sferoidler tarafından gösterilen farklı
yaklaşımlara dayanmaktadır. Diğer yandan, bu modeller ortak bir 3B yapıyı paylaşsa da her
biri kendi içsel özelliklerini göstermektedir. Dolayısıyla, en uygun küresel kanser modeli,
çalışma amacının ve kanser tipinin bir fonksiyonu olarak dikkatlice seçilmesi önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: 3B hücre kültürü, kanser, sferoid, tümörosfer
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THREE-DIMENSIONAL CELL CULTURE SYSTEMS IN CANCER RESEARCH
ABSTRACT
Tumors proliferate and grow in a three-dimensional (3D) spatial conformation by exposure to
factors such as nutrients and oxygen, as well as other chemical and physical stresses. The
diffusion-limited distribution of nutrients, oxygen, metabolites, and signal molecules cannot
be fully observed in 2D monolayer cell culture systems. Additionally, common in vitro
models applied in the preclinical phase are generally based on two-dimensional (2D) cell
culture systems and is limited in its presentation of simulation of three-dimensional (3D)
physiological conditions in the human body, such as cell structure, heterogeneity, nutrient
availability, and interaction between cells and the extracellular matrix (ECM). Furthermore, it
is now well determined that 3D cell-cell interaction alone effects cell adhesion, structure,
signaling and mechanotransduction. Nowadays, spherical cancer models reflect the large 3D
in vitro models. These models have obtained importance especially in cancer stem cell
research using tumorospheres. To investigate the biology of cancer in detail, it is necessary to
preserve, maintain and reconstruct the typical 3D tissue structure in culture. The versatile
shapes of all these sphere-like structures are characterized by the presence of cancer cells and
their capacity to be continued as free-floating cultures. These models attribute the different
ways shown by 1) the multicellular tumor spheroid model (MCTS) produced from a singlecell suspension; 2) tumorospheres, cancer stem cell (CSC) culture 3) tissue-derived tumor
spheres after partial dissociation of cancer tissues, and 4) organotypic multicellular spheroids
formed by cutting cancer tissues. On the other hand, although these models have a common
3D structure, they each show their own intrinsic properties. For this reason, it is important to
carefully select the most appropriate global cancer model in accordance with the study
purpose and cancer type.
Keywords: 3D cell culture, cancer, spheroid, tumorosphere
GİRİŞ
Katı tümörler, oksijen ve besinlerin yanı sıra diğer fiziksel ve kimyasal streslere heterojen bir
maruziyetle sonuçlanan üç boyutlu (3B) bir uzaysal konformasyonda büyümektedirler.
Çoğalmayan ancak canlı hipoksik tümör hücrelerinin de bulunduğu geçici değişikliklerin
olduğu alanlar dışında proliferasyon ve hipoksi in vivo olarak birbirini dışlamaktadır (Durand
ve Raleigh, 1998). Oksijen, besinler, metabolitler ve sinyal moleküllerinin bu difüzyonla
sınırlı dağılımı, iki boyutlu (2B) tek katmanlı kültürlerde taklit edilmemektedir (Pampaloni
vd., 2007). 3B yapılarda kimyasal gradyanların olası indüksiyonuna ek olarak, 3B hücre-hücre
etkileşiminin kendi başına geleneksel 2B kültür formatlarından önemli ölçüde farklı olan
hücre yapısını, yapışmayı, mekanik transdüksiyonu ve çözünür faktörlere yanıt olarak
sinyallemeyi etkilediği ve bu da sırayla genel hücre fonksiyonunu çeşitli şekillerde
düzenlediği artık iyi bilinmektedir. Bu nedenle, hücrelerin 3B bağlamda incelenmesi,
geleneksel 2B tek katmanlarda gözlemlenmeyen iç görüler sağlayabilmektedir. İnsan
kanserinin patobiyolojisini başarılı bir şekilde araştırmak için, dokunun tipik 3B mimarisini
kültürde korumak veya yeniden oluşturmak gerekmektedir. Bugüne kadar, biyolojik
süreçlerdeki bu tümör mimari özelliklerini mümkün olduğu kadar büyük ölçüde hesaba
katmak için kanser araştırmalarında özel olarak çok sayıda 3D model geliştirilmiştir. Bu
modeller, çok hücreli tümör sferoid modeli (MCTS) (Sutherland, 1988), organotipik kanser
dokusu dilimleri (Vaira vd., 2010), çok katmanlı hücre kültürleri (Kyle vd., 2004) ve yapı
iskeleleri (Fischbach vd., 2007) tarafından gösterildiği gibi farklı yaklaşımlara dayanmaktadır.
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Çeşitli 3B yapı iskelelerinin ve biyoreaktör sistemlerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere doku
mühendisliğindeki sürekli ilerleme, kanser araştırmalarında kullanım için kültür modellerinin
çeşitliliğini, aslına uygunluğunu ve kapasitesini geliştirmiştir (Barrila vd., 2010). 3B mikroortam, farklı bağlamlarda in vivo gözlemlenen farklı hücre heterojenitesi tiplerini taklit etmeyi
sağlamaktadır. Bu nedenle, yalnızca kanser hücreleri ve homotipik hücre-hücre yapışması
tarafından oluşturulan 3B sistemler, kimyasal olarak indüklenen gradyanlara bağlı olarak,
hareketsiz ve çoğalan hücreler gibi farklı fenotipler gösterebilmektedir (Pampaloni vd., 2007).
Kanser ve stromal hücreleri birleştiren (co-culture) daha karmaşık 3D sistemler, heterotipik
çapraz transkripsiyonun önemini vurgulayabilmektedir (Thoma vd., 2014).
MCTS modeli dışındaki küresel kanser modelleri tanımlanmış ve kanser araştırmalarında
kullanılmıştır. Başlangıçta, MCTS modelinin gelişimi büyük ölçüde Sutherland'ın grubunun
70'lerin başındaki çalışmasına bağlı kalmıştır (Inch vd., 1970; Sutherland vd., 1971). Bu
süreçten on yıl sonra, Rolf Bjerkvig grubu, kanser dokularının basit bir şekilde kesilmesiyle
kolayca elde edilen organotipik çok hücreli sferoid (OMS) olarak adlandırılan yeni bir küre
modelini tanıtmıştır (Bjerkvig vd., 1990). Histolojik olarak, OMS'ler in vivo olarak tümöre
çok benzemektedirler (Kaaijk vd., 1995). 2000'ler, kanser kök hücre (CSC) popülasyonunu
incelemek ve genişletmek için yeni bir 3D küre modeli olan tümörosferlerin ortaya çıkmasına
tanık olmuştur. Daha yakın zamanlarda, doku kaynaklı tümör küreleri (TDTS'ler), tümör
dokusunun kısmi ayrışmasıyla elde edilmiştir ve kanser hücrelerinin hücre-hücre temasının
korunmasını sağlamıştır (Kondo vd., 2011; Weiswald vd., 2009). Başlangıçta, bu tür yapılar,
in vitro insan kolon kanseri hücre dizilerinin oluşturulması için yapılan sınırlı sayıda
çalışmada gözlemlenmiştir (McBain vd., 1984; Park vd., 1987). Bu nedenle, Kondo'nun
grubunun kanser dokusu kaynaklı sferoidler (CTOS'ler) (Kondo vd., 2011) ve kolosferler
(Weiswald vd., 2013; Weiswald vd., 2009) üzerindeki çalışmasıyla gösterildiği gibi, TDTS'ler
büyük ölçüde kolorektal kanser için karakterize edilmiştir. Bununla birlikte, TDTS'ler
akciğer, mesane, prostat veya meme kanseri dokusu ve uvea melanomu dahil olmak üzere
çeşitli kanser dokularının ayrışmasından da elde edilebilmiştir (Kondo vd., 2011; Young vd.,
2013).
Özetle tüm küresel kanser modellerini dört gruba ayırmak mümkündür: 1) tek hücreli
süspansiyondan uygun olmayan koşullarda üretilen çok hücreli tümör sferoidleri; 2)
tümörosferler, CSC kültürü ve genişleme modelleri; 3) kanser dokularının kısmi
ayrışmasından sonra sadece kanser hücreleri tarafından oluşturulan doku kaynaklı tümör
küreleri; ve 4) kanser dokusunun yapışmayan koşullar altında kesilmesiyle oluşturulan
organotipik çok hücreli sferoidler.
Küresel Kanser Modellerinin Hazırlanması
Dört küresel kanser modeli, farklı hazırlama protokolleri ile çeşitli kanser hücresi
kaynaklarından türetilmiştir. Ortam bileşimi, kültür yüzeyi, hücre yoğunluğu, oluşum için
gereken süre, tümör materyalinin kökeni ve işlenmesi ana parametrelerdir (Şekil 1).
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Şekil 1. Küresel kanser modellerinin oluşum adımları. (A) Çok hücreli tümör sferoidleri,
yapışmayan koşullarda kültürlenmiş hücre süspansiyonunun toplanması ve sıkıştırılmasından
sonra elde edilir. (B) Tümörosferler, düşük yapışkan koşullarda ve kök hücre ortamıyla klonal
çoğalma ile oluşturulur. (C) Doku kaynaklı tümör küreleri, tümör dokusunun kısmi ayrışması
ve sıkıştırma/yeniden şekillenme yoluyla üretilir. (D) Organotipik çok hücreli sferoidler,
kültür sırasında yuvarlanan, yapışmayan koşullarda tümör dokusunun kesilmesinden oluşur
(Weiswald vd., 2015).
Çok Hücreli Tümör Sferoidleri
MCTS, bir ekzojen hücre dışı matris (ECM) kaynağı olmaksızın geleneksel fetal sığır serumu
(FBS) ile desteklenen ortamda tek hücreli süspansiyon kültüründen üretilektedirler. Bu tür
hücre kültürleri genellikle kanser hücre dizilerinden kaynaklandığı gibi nadiren tümör
dokusundan türetilen tümör hücre süspansiyonları da mevcuttur. Bununla birlikte, tüm hücre
hatları kompakt MCTS'ler üretemediği durumlar söz konusudur (Friedrich vd., 2009).
MCTS kültürleri için çeşitli yöntemler kullanılabilir (Friedrich vd., 2007), ancak temel ilke,
ankrajdan bağımsız metodolojiye dayalı olarak aynı kalır. Hücreler arasındaki yapışma
kuvvetlerinin, üzerine kaplandıkları substrattan daha büyük olduğu koşulları sağlayarak,
tümör hücrelerinin, hücre-hücre yapışmasını teşvik etmek ve çok yönlü küresel yapıya yol
açmak amacıyla alttaki doku kültürü plastiğine yapışması önlenmektedir (Şekil 1A ve ve
Şekil 2, A-H). Bu durumda, FBS ile desteklenmiş geleneksel kültür ortamı kullanılmaktadır.
Kullanılan hücre hattına ve sisteme bağlı olarak, MCTS'ler kültürden 1 ila 7 gün sonra elde
edilebilmektedir.
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Şekil 2. MCTS'ler, tümörküreler, TDTS'ler ve OMS'ler. (A) Normal insan dermal
fibroblastları ile kültürlenmiş insan meme kanseri MCF7 hücreleri ile asılı damla yöntemiyle
oluşturulan MCTS'nin faz-kontrast mikrografı; (B) Hematoksilen boyaması ve (C) insan
kolorektal kanser HCT116 hücreleri tarafından oluşturulan MCTS'nin anti-Ki67 immünolekelemesi. (D, F) Agaroz üzerinde insan kolon kanseri HT29 hücreleri tarafından oluşturulan
MCTS: faz kontrast mikrografı (D) ve parafin kesitinde (F) karsinoembriyonik antijene karşı
immün boyama. [171]'de açıklanan konfokal boyama protokolüne göre DAPI (mavi) ve
phalloidin (macenta) ile boyanmış insan kolorektal MCTS'sinin konfokal resmi (E). (G) Fare
kolorektal kanser CT26 hücreleri ile elde edilen kapsüllenmiş MCTS'nin faz-kontrast
mikrografı. (H) DAPI (mavi), KI67 (macenta) ve fibronektin (kırmızı) için kriyoseksiyon ve
immün etiketlemeden sonra CT26 kapsüllenmiş MCTS'nin konfokal görüntüleri. Hasta
kolorektal tümörlerinden tümörosferin faz kontrast mikroskobu (I) ve anti-CK20 ile boyanmış
bölümü (J). Çekirdekler mavi (DAPI), CK20 boyaması yok. Kolorektal kanser dokusundan
(K–N) türetilen TDTS: faz kontrast mikrografı (K), konfokal (L) DAPI (mavi), phalloidin
(macenta), anti-E-kadherin (sarı). Hematoksilen-eozin boyama (M) ve anti-CK20 immün
boyama (N). Hasta kolorektal tümörlerinden türetilen OMS'lerde hematoksilen-eozin boyama
(O), anti-CK20 ve anti-CD68 immün boyama (P) (Weiswald vd., 2015).
Ayrıca döner çalkalayıcılar ve döner şişeler dahil olmak üzere dönen sistemlerde yapışmayan
koşullar indüklenebilmketedir. Bu protokoller, çeşitli boyutlardaki büyük MCTS havuzlarının
üretimini mümkün kılmıştır, ancak optimal hücre konsantrasyonunun belirlenmesini
gerektirmiştir ve hücreler, büyüme için çok miktarda besiyerine ihtiyaç duymaktadır. MCTS,
matris birikimini önleyen sıvı kaplama tekniği ile kolayca oluşturulabilmektedir. Tümör
hücreleri, ince bir inert substrat, agar (Yuhas vd., 1977), agaroz (Dangles-Marie vd., 2007)
veya poliHEMA (Dangles vd., 1997) ile kaplanmış doku kültürü plastiği (kuyu plakaları,
şişeler veya tabaklar) üzerine yerleştirilir.
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Bu ince filmin, kanser hücrelerinin yapışmadan büyüdüğü, böylece hücre agregasyonunu ve
kompaksiyonunu teşvik ettiği ortamın eklenmesinden önce kurumasına izin verilmektedir
(Şekil 2, D–F). Polistiren yüzey düşük yapışma özellikleri sunduğundan, küremsi oluşumu,
hücrelerin herhangi bir kaplama olmaksızın ultra-düşük bağlantı plakalarına ekilmesiyle de
elde edilebilmektedir (Vinci vd., 2012). 96 oyuklu plakalarda sıvı kaplama tekniğinin
kullanılması, kuyu başına homojen boyutta tek bir MCTS'nin tekrarlanabilir oluşumuna yol
açmaktadır. Küçük bir çalışma hacmi ve muhtemelen otomasyon, bu hücreleri yüksek verimli
tarama için ideal kılmaktadır (Friedrich vd., 2009).
Diğer bir yöntem olan “asılı bırakma yöntemi”, MCTS'lerin üretilmesi için tanımlanmıştır
(Şekil 2, A–C) (Kelm vd., 2003). Boyutu 30 µl'ye kadar olan hücre süspansiyonu damlaları
bir tabak kapağında biriktirilir. Tepsinin ters çevrilmesi üzerine hücreler, tek bir MCTS
oluşturmak için serbest sıvı-hava arayüzünde birikir. Bu yöntem, plakaların kaplanmasını ve
alt tabaka teması nedeniyle hücreler üzerindeki etkileri önler, ancak daha fazla araştırma için
MCTS transferini gerektirir. InSphero AG (Schlieren, İsviçre) plaka sistemi, ilaç inkübasyonu
için kuyudaki damladan MCTS'nin basit transferine izin verir (Kelm vd., 2003; Thoma vd.,
2014). Bu şekilde büyük miktarda düzenli küre elde edilebilir ve manipüle edilebilir. Daha
yakın zamanlarda, birkaç çalışma, aljinat bazlı membranlı mikrokapsüller kullanılarak
MCTS'lerin üretildiğini bildirmiştir (Şekil 2, G–H) (Sakai vd., 2012; Zhang vd., 2005). Tümör
hücreleri, laminer akış altında suyla karışmayan bir sıvı içinde peroksidaz katalizli bir
reaksiyon yoluyla dar bir boyut dağılımına sahip selüloz bazlı mikropartiküller içinde
kapsüllenir. Daha sonra mikropartiküller, suyla karışmayan sıvıdaki aynı enzimatik reaksiyon
yoluyla birkaç düzine mikrometre kalınlığında aljinat bazlı bir jel ile kaplanır. Son olarak,
selüloz bazlı mikropartiküller, MCTS oluşumunu hazırlamak için selülaz kullanılarak
parçalanır (Sakai vd., 2010). Aljinat kapsülleme yaklaşımı, yüksek verimli tarama ile uyumlu,
iyi tanımlanmış bir boyutta büyük miktarlarda MCTS'lerin hazırlanmasını sağlamaktadır
(Alessandri vd., 2013). Bu yöntem aynı zamanda yukarıda açıklanan tekniklerle MCTS
oluşturamayan kanser hücre dizilerinin çalışılmasına da olanak sağlamaktadır. Bununla
birlikte, aljinat membran oksijeni, besin tedarikini ve hücreler arasındaki teması azaltacaktır
ve bu membran bir yanlılığa neden olabilmektedir. Sonraki sorunları ele almak için
Alessandri ve ark. yumuşak, yağsız koşullarda bir hidrojel kabuğu ile çevrelenmiş sulu bir
çekirdek geliştirmiştir. Jelin geçirgenliği, besinlerin kapsül içine serbest akışına ve iskele
serbest ortamında hücre çoğalmasına izin vermiştir (Alessandri vd., 2013). Kanser
hücrelerinin monokültürüyle oluşturulan ilk MCTS'ler mikrometastazı veya tümör embolini
taklit ederken, heterotipik MCTS'nin tümör dokusunda kanserli olmayan hücrelerin varlığını
hızla hesaba kattığı ortaya çıktmıştır. Tümör ve stromal hücre tiplerinin çeşitli sferoid kültür
oluşturma stratejileri, tümör dokusundaki heterolog etkileşimlerin çalışmasına yol açmaktadır.
Tümör hücresi kültürü için kullanılan en sık hücre tipleri, bağışıklık hücreleri, fibroblastlar ve
endotelyal hücrelerdir. Stromal hücre süspansiyonları, kompakt MCTS ile birlikte
kültürlenebilir, bu da MCTS'nin [bağışıklık hücreleri (Spoettl vd., 2006), endotelyal hücreler
(Timmins vd., 2004)]istilasına yol açar veya tümör hücreleri ile hücre süspansiyonlarının
başlatılmasında birlikte tohumlanabilirler (Thoma vd., 2014). Tümör anjiyogenezi çalışması
için tümör ve endotelyal hücrelerle yapılan karma MCTS testi, Timmins ve ark. in vitro
mikrovaskülarize tümörler elde edilmiştir (Timmins vd., 2004). Endotel hücrelerini asılı
damlalar halinde önceden oluşturulmuş HCT116 MCTS'ye sokup endotelyal hücreler ikincil
kümeler oluşturdu ve daha sonra MCTS'ye göç ederek tübüler ağlar ve lümen yapıları
oluşturulmuştur.
MCTS modeli günümüzde iyi karakterize edilmiş olması ile bunları elde etmek için yeni
protokoller bildirilmiştir (Alessandri vd., 2013; Kelm vd., 2003).
467

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

İkincisi, çok çeşitli kanser hücre dizilerinden elde edilmektedir ve şu anda çok sayıda hücre
biyolojisi çalışmasında kullanılmaktadır. Mikro model oluşturma ve mikroakışkan
teknolojileri, tümör ve çeşitli stromal hücre tiplerinden oluşan tümör dokularını daha
yakından yansıtan daha karmaşık MCTS ortak kültür modelleri kullanarak yüksek verimli
tarama uygulamalarının üstesinden gelmek için standartlaştırılmış MCTS seri üretiminin
heyecan verici beklentisini sunmaktadır.
Tümörosferler
Serbest yüzen bir küre (tümörosfer) olarak kanser kök hücre (CSC) kültürü ilk olarak Singh
ve ark. tarafından gerçekleştirilen beyin tümörlerinde tanımlanmıştır (Singh vd., 2003).
Başlangıçta, bu tür yüzen küresel kümelerin tanımlanması ve karakterizasyonu, tek bir
hücrenin klonal genişleme yoluyla bir küre oluşturabildiği nörosferler olarak büyütülen
normal nöral kök hücreler için geliştirilmiştir (Reynolds ve Weiss, 1992; Uchida vd., 2000).
Küreler olarak CSC izolasyonu ve genişlemesi için yöntemler, bir kanser dokusu kaynağından
diğerine büyük ölçüde farklılık göstermemektedir. İlk adım, tek hücreli süspansiyonlarda
tümör numunesinin mekanik ve enzimatik ayrışmasını gerektirir. CSC kültürü ayrıca kanser
hücre hatları üzerinde gerçekleştirilebilir ve bu da ayrışma adımını kolaylaştırır. Son
zamanlarda, hastalardan alınan dolaşımdaki meme tümör hücrelerinin tümörosferler olarak
çoğaldığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, buradaki ilk adım, bir mikroakışkan teknolojisi
kullanarak diğer kan hücrelerini tüketmeyi amaçlamaktadır (Yu vd., 2014). Daha sonra, hücre
süspansiyonu, klonal yapışmayan küresel kümeler (Şekil 1B) olarak kapsamlı çoğalmayı
teşvik etmek için düşük yapışkan koşullarda "kök hücre ortamı" adı verilen özel ortamda
düşük yoğunlukta yetiştirilmektedir. Kök hücre ortamı FBS'den yoksundur ve temel fibroblast
büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü (EGF) dahil olmak üzere kök hücre büyümesini
destekleyen çeşitli faktörlerle desteklenir. Kök hücre proliferasyonunu indüklediği bilinen
hidrokortizon, insülin ve progesteron, bazik fibroblast büyüme faktörü ile reseptörü arasındaki
ilişkiyi stabilize eden heparinde olduğu gibi ortama eklenebilmektedir (Venkataraman vd.,
1996). Kanser tipine bağlı olarak, Wnt'nin enterosit farklılaşması üzerindeki inhibitör etkisi
yoluyla kolorektal kanser için Wnt3A gibi diğer büyüme faktörleri tercihli olarak
eklenebilmektedir (Sato vd., 2011). Ayrıca, yapışmanın inhibisyonu, malign olmayan ve
farklılaşmış hücrelerde anoikis yoluyla ölümü indükleyebilmektedir. Bu kültür koşulları
altında, farklılaşmamış tümör hücreleri çoğalır ve tümörosferler olarak adlandırılan yüzen
kümeler olarak büyümektedir (Şekil 2, I–J).
Her tümörosferin tek bir hücreden türetildiği ve bu nedenle klonal olduğu yaygın olarak kabul
edilmektedir. Bununla birlikte, hücre füzyonu ve agregasyonundan kaçınmak için hücrelerin
aşırı düşük yoğunluklarda ekilmesi gerekiyorsa çeşitli hücre yoğunlukları kullanılır (Singec
vd., 2006). Gerçekten de, normal nörosferlerdeki derinlemesine analizler, nörosferlerin
füzyon kaynaklı “büyüme” nedeniyle klonal kümeler olmadığını açıkça göstermiştir (Singec
vd., 2006). Varsayılan klonal tümörküreleri büyütmek için kullanılan yarı katı metilselüloz da
hücre agregasyonunu önlemede başarısız olmuştur (Singec vd., 2006). Hücre yoğunluğuna ek
olarak, ortam bileşimi, hacim, kültür kabının yüzey alanı ve süre gibi kritik parametreler de
dikkate alınmalıdır.
Dokudan Kaynaklanan Tümör Küreleri
Tek hücreli süspansiyonlardan elde edilen MCTS'nin aksine, TDTS'ler kısmen ayrışmış
kanser dokusundan elde edilir. Bu model CTOS'ları (Kondo vd., 2011), MARY-X
sferoidlerini ve kolosferleri içerir (Weiswald vd., 2013; Weiswald vd., 2009).
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Kolosferler, doku numunesinin bir neşter bıçağıyla ince bir şekilde kesilmesi ve ardından tek
kullanımlık bir şırıngadan çizgili bir pistonla ezilmesiyle oluşturulmuştur. Elde edilen
parçalar, FBS ile takviye edilmiş klasik ortam ile hücre kültürü ile muamele edilmiş bir şişede
yetiştirilir. Kolosferler, hücre yeniden şekillenmesi ve sıkıştırılmasından bir gün sonra oluşur
(Şekil 1C ve ve 2,2, K–N) ve yığın hücre süzgeçlerinden geçirilerek izole edilir. Bu TDTS
modeli, kolorektal tümör örneklerinin yaklaşık %50'sinde elde edilmiştir ve tümör agresifliği
ile ilişkilidir (Weiswald vd., 2009). Kolosferler, plastik tutunmayı önlemek için büyüme
ortamında ve yapışmayan koşullarda kültürde en az iki hafta tutulabilmektedir (Weiswald vd.,
2013).
CTOS üretimi için gerçekleştirildiği gibi, mekanik ayrışmadan sonra liberaz ile inkübasyonun
bir ara aşaması gereklidir. Daha sonra, agregalar, kök hücre ortamı (FBS'siz ve büyüme
faktörü ile desteklenmiş) ile süspansiyon içinde veya FBS ile takviye edilmiş bir ortam ile
Matrigel içinde kültürden önce bir hücre süzgeci ile süzülür. Endoskopik biyopsi örnekleri de
dahil olmak üzere örneklerin %98'inde CTOS'lar gözlenebilmiştir (Kondo vd., 2011).
Organotipik Çok Hücreli Sferoidler
OMS modeli, TDTS'lerin aksine, tümörlerin (Muthuswamy vd., 2012) ex vivo fragmanlarının
disosiasyon olmadan kültürlenmesinden oluşan eksplant modeline çok benzemektedir. Buna
göre, tümör parçası bir bisturi ile parçalara (0,3 ila 0,8 mm çapında) kesilir ve daha önce
ortam içinde %0.75 agar ile kaplanmış doku kültürü şişelerinde inkübe edilir. Büyüme ortamı,
%10 FBS ve fazla miktarda esansiyel olmayan amino asit ile desteklenir. Doku parçaları,
OMS oluşturmak üzere toparlanıncaya kadar 12 ila 18 gün veya 2-5 gün (Rajcevic vd., 2014)
boyunca kültürlenir (Şekil 1D ve ve 2,2, O–Q). OMS, ortam ile yeni agar kaplı şişede daha
fazla kültürlenebilir. Kaplama süspansiyonunun büyüme ortamı genellikle haftada bir
değiştirilir ve OMS'ler birkaç hafta boyunca kültürde tutulabilir (Bjerkvig vd., 1990).
OMS'ler, glioblastom (Mahesparan vd., 1999), baş ve boyun skuamöz tümörü (Heimdal vd.,
2000), akciğer kanseri (Fjellbirkeland vd., 1995), mesane kanseri (Burgués vd., 2007) ve
kolorektal kanserden (Rajcevic vd., 2014) elde edilebilmiştir. Ek olarak, yumurtalık
karsinomu asit sıvısından izole edilen sferoidler, OMS ailesinde özel bir durumdur. Diğer
OMS'lerin aksine, doku işlenmesinden sonra üretilmezler, ancak doğrudan hasta
efüzyonlarından izole edilirler (Shield vd., 2009).
Uygulamalar
Radyorezistans
MCTS model, iyonlaştırıcı radyasyon çalışmalarına özellikle iyi uyarlanmıştır, çünkü
iyonlaştırıcı radyasyona karşı tümör duyarlılığı, hücreler arası temas ve iletişim, oksijen, hasar
onarımı ve apoptoz indüksiyonunu içeren parametreler tarafından kontrol edilmektedir
(Dubessy vd., 2000). Genel olarak, MCTS hücrelerinin hayatta kalması, tek tabakalarda
kültürlenen aynı hücrelerinkinden daha iyidir ve ışınlamadan sonra MCTS'lerin ve tümörlerin
in vivo büyümesi çok benzerdir. WiDr kolorektal kanser hücre hattından gelen MCTS'ler bu
nedenle tek tabakalı hücrelere kıyasla WiDr tümörlerinin radyasyon duyarlılığını doğru bir
şekilde modelliyor gibi görünmektedir (West ve Sutherland, 1987). MCTS modeli
kullanılarak, radyoterapiye direnç hipoksi ve hücre-hücre temasları ile açıklanmıştır
(Chapman vd., 1974) Santini ve meslektaşları HT29 MCTS'lerin sıkıştırılmasındaki bir
artışın, iyonlaştırıcı radyasyona karşı artan dirençten sorumlu olduğunu göstermiştir (Ferrante
vd., 2006).
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Ayrıca, “temas etkisi” için önerilen mekanizmalar, boşluk bağlantısı “karşılıklılık”, (onarımla
ilgili) gen ekspresyonunda hücre şekli aracılı değişiklikler ve DNA onarımını etkileyen
kromatin paketlemesindeki değişiklikleri içermektedir (Olive ve Durand, 1994). CSC küreleri,
radyosensitivite deneylerinden önce tutarlı bir şekilde ayrılmıştır (Phillips vd., 2006). OMS'ler
üzerinde ve daha sonra sadece insan glioblastomundan birkaç radyo-tepki çalışması
yapılmıştır. Radyasyon, in vivo durumda gözlemlendiği gibi glioblastoma OMS'leri üzerinde
küçük etkilere neden olmaktadır. Glioblastomda radyorezistans, kan damarlarının varlığı ve
hipoksi ile ilişkilidir. Buna karşılık, tek tabakalar olarak kültürlenen çoğu glioblastoma hücre
dizisi radyosensitiftir (Kaaijk vd., 1997).
Kemosensitivite
Onlarca yıllık araştırma, klinik öncesi veya klinik bir ortamda, 3D MCTS'ler olarak in vitro
büyütülen kanser hücrelerinin, in vivo katı tümörlerde bulunan kanser hücrelerinin ilaç
duyarlılığı/direnç davranışını, geleneksel 2D tek katmanlı koşullar altında kültürlenen kanser
hücrelerine kıyasla daha doğru bir şekilde taklit ettiğini kesin olarak ortaya koymuştur.
Alandaki uzmanlar, ilaç tarama ve geliştirme için ana programlarda kullanımlarını tavsiye
etmekte ve sıklıkla MCTS'lerin antitümör ilaç testlerinde kullanılmasının gerekçesine işaret
etmektedir (Friedrich vd., 2009). MCTS'ler, farklı mekanizmalar nedeniyle çok hücreli direnci
modellemek ve incelemek için kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir : hipoksi
(Wartenberg vd., 2003), kromatin yapısının veya kromatin paketlenmesinin değiştirilmesi
(Olive ve Durand, 1994), apoptoz inhibisyonu (Frankel vd., 1997) ve hücre geçirgenlik (Kim
vd., 2010). Çok sayıda antikanser tedavisi, MCTS'de farklı kanser hücre tiplerinde
değerlendirilmiş ve doğrudan 2B tek katmanlı formatta büyütülen aynı hücrelerle
karşılaştırılmıştır. Çalışmalar, 2D kültür koşullarına kıyasla MCTS'lerde değerlendirildiğinde
tümör hücrelerinin antikanser ajanlara daha az duyarlı olduğunu göstermiştir (Barbone vd.,
2008). Bununla birlikte, bir dizi çalışma, MCTS kültüründe tümör hücrelerine karşı antikanser
ajanlarının gözlenen etkilerinin, 2D tek katmanlı formatta kültürlenen aynı tümör hücre tipine
eşit veya ondan daha duyarlı olduğunu göstermiştir (Frankel vd., 2000). HER2
homodimerlerinin oluşumu nedeniyle, trastuzumab, HER2 homodimerlerinin oluşumu
yoluyla geleneksel 2D kültüre kıyasla MCTS olarak muhafaza edildiklerinde SKBR3 ve
SKOV-3 hücrelerinde hücre proliferasyonunu inhibe etmektedir (Pickl ve Ries, 2009).
HER2'nin MCTS'de aktivasyonu, MCTS kompaktlaşmasını korurken trastuzumab'a karşı
daha yüksek duyarlılığa yol açmış olduğu görülmüştür (Pickl ve Ries, 2009).
İlaçlara/bileşiklere karşı hücre duyarlılığı artırılsın veya azaltılsın, bu 3B hücre kültürlerinin
kanser araştırmalarında kullanılmasından elde edilen bilgiler potansiyel olarak ilaç/bileşik
aktivitesinin in vivo olarak daha doğru bir temsilini sağlayabilir. Ek olarak, normal boyut ve
çok yönlü şeklin yanı sıra kolay hızlı kullanım, MCTS'leri ilaç testi için güçlü araçlar haline
getirerek yüksek verimli taramayı kolaylaştırmaktadır (Alessandri vd., 2013; Friedrich vd.,
2009; Thoma vd., 2014).
Son kanıtlar, CSC'lerin antitümör ajanlara in vitro ve in vivo olarak farklı tepki verdiğini
gösterse de (Valent vd., 2012), kalan CSC'ler muhtemelen tedavi sonlandırıldıktan sonra
nüksü tetiklediğinden, tümörosferler kemoterapiye yanıtı incelemek için giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Orijinal bir çalışma, kişiselleştirilmiş antikanser ilaç testi yapmak için
hastalardan tümör küreleri olarak dolaşan tümör hücrelerinin kültürlenmesi kavramının
kanıtını bildirmektedir (Yu vd., 2014). Birçok çalışma, toplu tümöre kıyasla CSC'nin
direncini vurgulamak için kanser hücre hatlarından türetilen tümörküreleri kullanılmaktadır.
Bu çalışmalar, tümörkürelerin antikanser ilaç tepkisini, burada toplu tümörler olarak
adlandırılan yapışık hücrelerinkiyle karşılaştırmıştır.
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Bununla birlikte, radyo-tepki durumunda olduğu gibi, tümörkürelerin 3D yönünü hesaba
katmak çok önemlidir, çünkü CSC'lerde gözlenen direnç, CSC'lerin içsel özelliklerinden
değil, çok hücreli dirençten kaynaklanabilir. Antikanser ilaçların OMS’ler üzerindeki etkisini
analiz eden az sayıda çalışma vardır; bu, aynı tümörün OMS'leri arasındaki heterojenite ile
açıklanabilir ve böylece standardizasyonu karmaşık hale getirir. Glioblastoma OMS'leri,
NG2/MPG eksprese eden tümörlerin doksorubisin, karboplatin ve etoposide karşı daha
dirençli olduğunu göstermek için kullanılmıştır ve insan mezotelyomasından elde edilen
OMS'ler, kısmen Akt/PI3k ve mTOR yolları aracılıklı TRAIL-plus-sikloheksimid
tedavisinden sonra apoptoza direnç göstermiştir (Chekenya vd., 2008) Kişiselleştirilmiş bir
tedavi perspektifinden, TDTS'lerin yanıtının incelenmesi, bir hastanın kemoterapiye tümör
yanıtını öngörebilir ve ilk çalışmalar umut vericidir. Kolorektal kanser örneklerinden
CTOS'ların büyümesi doza bağımlı olarak 5-FU tarafından inhibe edilmiştir, oysa CTOS'ların
yanıtı bireysel vakalarda farklılık göstermiştir (Kondo vd., 2011). Kolorektal kanser
hastasından türetilen ksenograftlardan kolosferleri kullanan bir çalışmada ise, 5-FU veya
irinotekan'a karşı ex vivo kolosfer yanıtı ile in vivo ksenograft yanıtı arasında bir korelasyon
gösterdiğini bulmuşlardır (Weiswald vd., 2013).
Göç ve İstila
Çok aşamalı metastaz süreci, yalnızca 3B mikro-ortam tümör hücresi istilası, metastatik
yayılma ve metastatik büyüme için izin veriyorsa başarılı olabilir. ECM ve hipoksi gibi tümör
mikroçevresinin hücresel olmayan bileşenleri, artan ECM birikimi, çapraz bağlama ve
yeniden şekillenme yoluyla tümör ilerlemesini kritik bir şekilde yönlendirmektedir (Erler ve
Weaver, 2009). Ayrıca, kaderinler ve integrinler metastatik sürece bağlanmıştır ve 3B
ortamdaki yapışma ve ECM molekülü ifade modeli, in vivo olarak tümörünkine
benzemektedir. Ek olarak, MCTS'ler olarak büyütülen MIP-101 kolorektal kanser hücre
hattında karsinoembriyonik antijen ekspresyonunun arttırılmasıyla önerildiği gibi, 3D
konformasyon metastaz ile bağlantılı proteinlerin ekspresyonunu indükleyebilmektedir
(Jessup vd., 1997). Hücre tipine ve doku ortamına bağlı olarak, hücreler iki ana yolla göç
edebilirler: hücre-hücre bağlantıları olmadığında tek tek veya hücre-hücre yapışması
korunduğunda toplu olarak çok hücreli gruplar şeklinde gerçekleşir. Toplu olarak, bu veriler
küresel kanser modellerini istila ve göç süreçlerini incelemek için ilgili in vitro modeller
olarak sunmaktadır. MCTS'yi istila ve migrasyon deneyleri için kullanan çok sayıda çalışma
ve son yayınlar, hızlı yüksek oranda tekrarlanabilir 96 oyuklu plaka tabanlı teknik kullanılarak
antimigratör özelliklere sahip terapötik ajanların/ilaçların değerlendirilmesinde büyük
avantajlarını göstermiştir (Vinci vd., 2013; Vinci vd., 2012). Böylece MCTS'ler farklı
matrislere gömülebilir veya ECM’nin üzerine ekilebilir (Gole vd., 2009; Sodek vd., 2009).
İstila, farklı kültür kültürü sistemlerinde MCTS'ler kullanılarak da incelenmiştir. MCF-7
hücre dizisinden elde edilen MCTS'ler, retinoik asidin istila süreci üzerindeki etkisini
incelemek için in vitro civciv kalp fragmanları ile karşı karşıya bırakılmıştır (Bracke vd.,
1991). Bir bisistronik adenoviral yapıdan antisens uPAR ve antisens uPA'nın ekspresyonu,
SNB19 MCTS'lerinden gelen hücreler tarafından fetal sıçan beyin agregatlarının istilasını
inhibe ettiği gözlemlenmiştir ve istila, fare embriyoid cisimleri (Vinci vd., 2012), önceden
kültürlenmiş yeniden epitelize edilmiş endometriyal fragmanlar ve organotipik beyin dilimi
kültürleri (Aaberg-Jessen vd., 2013) ile MCTS kültürleri kullanılarak da değerlendirilmiştir.
İlginç bir şekilde, aynı kanser türünden elde edilen iki farklı küre modeli, farklı istila ve göç
özellikleri sergilediği bulunmuştur. Diğer bir çalışmada, glioblastoma U87MG hücrelerinden
elde edilen MCTS'ler, glioblastoma OMS'lerinin aksine kortikostriatal dilimi istila edemediği
tespit edilmiştir.
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U87MG hücre dizisi, seçici baskılar ve genetik sürüklenmenin bir sonucu olarak
glioblastomların karakteristik invaziv özelliklerini kaybetmiş olabileceği öngürülmüştür
(Aaberg-Jessen vd., 2013). Benzer şekilde, farklı tümör derecesinin belirli bir 3D modeli,
kullanılan model nedeniyle zayıf bir artefakt etkisini gösteren farklı özellikler gösterir.
Böylece, OMS'lerin köken tümörlerinin özelliklerini taklit ettiği gösterilmiştir. Fetal sıçan
beyin agregatları ile beyin tümörlerinden OMS'lerin ortak kültürü kullanılarak, düşük dereceli
glioma OMS'leri, yüksek derecede malign glioblastomlardan elde edilenlerden daha az
invaziv olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, glioblastoma OMS'lerinin invazivliği, tümör
hücreleri tarafından normal beyin dokusunun kademeli olarak tahrip edilmesi ve ardından
normal dokunun bu hücreler tarafından değiştirilmesi ile karakterize edilmiştir (Engebraaten
vd., 1990). OMS'ler ayrıca, OMS'den hücrelerin göçünü ve istilasını incelemek için matris
içine gömülebilmektedir. Belirli bir glioblastoma örneğindeki tüm OMS'ler, doğal
intratümöral heterojenliği yansıtan, ECM'ye göç etmek veya ECM'yi istila etmek için aynı
kapasiteyi göstermediği tespit edlmiştir (Mahesparan vd., 1999). Bu, yumurtalık karsinomu
asit OMS'lerinin metastatik potansiyelinin farklı matrislerde ve normal insan mezotelyal hücre
tek tabakalarında adezyon (Burleson vd., 2004) ve migrasyon (Burleson vd., 2006) deneyleri
kullanılarak değerlendirildiği iki çalışma ile doğrulanmıştır. Birlikte ele alındığında, bu
gözlemler, OMS'lerin metastatik potansiyelinin hem mikro ortamları hem de içsel istilacı
özellikleri tarafından yönlendirildiğini kuvvetle önerilmektedir.
TDTS'nin metastatik özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, kolosferlerin MCTS'lerin aksine
ana ksenograft tümörünün agresifliğini koruduğunu göstermiştir (Weiswald vd., 2013;
Weiswald vd., 2009).
“Göç eden kanser kök hücreleri” kavramının ortaya çıkmasına ve EMT ile gövde özellikleri
arasındaki ilişkiye (Scheel ve Weinberg, 2012) rağmen, tümörosferler Matrigel testlerinde
yayılma izleme için değil, daha ziyade onların çok-soylu farklılaşma kapasitelerini
değerlendirmek için farklılaşma indüksiyonu için kullanılmaktadır (Vermeulen vd., 2008).
Kanser kök hücreleri (CSC'ler)/tümörojenite
Tümörosfer kültürleri, CSC'leri çoğaltmak ve analiz etmek için in vitro deneyler olarak
popülerlik kazanmıştır. Yukarıda zaten tartışıldığı gibi, normal nöral kök hücre testinden
türetilen “CSC küre testi”, kök benzeri özellikleriyle ilgili sonuçlar çıkarılmadan önce daha
dikkatli yorumlanmalıdır. Ayrıca, CSC kavramının kendisi tartışma konusu olmaya devam
etmektedir ve CSC, kanser başlatan hücreler ve yüksek oranda çoğalan hücreler arasındaki
fark belirsizdir (Rosen ve Jordan, 2009).
Meme kanserinde, serum ortamının kullanımının farklılaşmamış bir durumdan ziyade hücre
farklılaşmasını desteklediği gösterilmiştir. Son veriler, CSC'lerin, kendilerini farklılaşmamış
bir durumda kalırken, kendilerini yenilemeye ve daha farklılaşmış progenitör hücrelere yol
açmaya yönelik ayrıcalıklı yeteneklerini korumak için benzer, izin verilen bir ortama, CSC
nişine bağlı olduğunu göstermektedir (Borovski vd., 2011). Bu CSC nişi, normal kök hücre
nişi ile analojiyle, kök hücre kendini yenileme ve çok yönlülük özelliklerini koruyan belirli
bir konum veya mikro çevre olarak tanımlanmaktadır. CSC nişi, kan damarları, stromal
hücreler ve ECM bileşenlerinden oluşur, ancak aynı zamanda 3D organizasyonu
kapsamındadır. Tümörküreler, stromal hücrelerin yokluğu ve eksojen ECM'nin olmaması ile
karakterize edilse de tümörosferler içindeki kanser hücrelerinin kendilerinin, CSC nişlerini
kısmen oluşturmak için tenascin C gibi ECM bileşenlerini üretebildikleri bildirilmiştir
(Oskarsson vd., 2011). Benzer şekilde, kültür ortamı, kemik iliği mikroçevresinde bulunan ve
metastatik bir niş oluşturan SCF ve G-CSF gibi sitokinlerle desteklenebilir (Ma vd., 2012).
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TDTS'lerin tümörleri başlattığı ve orijinal tümörün özelliklerini çoğalttığı bildirilmiştir
(Kondo vd., 2011; Weiswald vd., 2013; Young vd., 2013). Kolosferler ve CTOS'lar tarafından
potansiyel CSC belirteçlerinin ekspresyonunun incelenmesi, CSC belirteçlerinin
ekspresyonunun ana tümörlerde gözlemlendiği gibi düşük bir seviyede tutulduğunu
göstermiştir. Kolosferler büyük ölçüde farklı kalsa da CSC karakteri kültür sırasında
kaybolmaz. Birkaç farklılaşmış hücre durumunun varlığı önemlidir, çünkü CSC ile
farklılaşmış hücreler arasında ilaç direnci mekanizmalarında iş birliği yakın zamanda rapor
edilmiştir (Emmink vd., 2011).
SONUÇ
Dört küresel kanser modeli (MCTS, tümörosferler, TDTS ve OMS) ortak bir 3D yapıyı
paylaşmalarıyla birlikte kendi içsel özelliklerini göstermektedirler. MCTS'ler, tüm kanser
türlerinden hücre dizilerinden ortaya çıkmakta ve çok yüksek düzeyde tekrarlanabilirlik
sunmaktadır, ancak kültüre uyarlanmış hücre dizisi modelleri olarak kullanışlılığı ve
uygunluğu çevreleyen önemli tartışmalar hala devam etmektedir. Tümörkürelerin, kanser kök
hücre fraksiyonunu zenginleştirmek için mükemmel bir model olduğu kabul görmüştür.
TDTS'ler ve OMS'ler, tümörleri taklit etmek için ilgili modellerdir, ancak transfeksiyon ve
standardizasyona duyarlı değildirler. Son olarak, çalışmanın amacına ve kanser tipine bağlı
olarak en uygun küre modelleri dikkatle seçilmesinde fayda olacaktır.
Yakın gelecekte, doku mühendisliği ve kanser biyolojisinin iş birliğinden kaynaklanan, sinyal
yollarının ve bunların inhibitörlerinin daha yoğun sorgulanmasına olanak sağlayacak daha
gelişmiş kanser modellerin keşfi mümkündür. Böyle bir kültür sisteminin uygulanması sadece
hastalıkları incelemekle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda organ nakli alanında da devrim
yaratacaktır.
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MICROSCOPIC LESIONS SPECTRUM IN ASTHMA
Adriana Grigoras
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy
Constantin Cristian Grigoras
Specialty Ambulatory of the Pneumology Clinic Hospital of Iasi
Cornelia Amalinei
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy
Introduction
Asthma is an important health problem, with an increasing prevalence in many countries,
affecting more than 358 million persons all over the world. A specific feature of asthma is the
bronchial wall thickening, as the result of the chronic inflammatory process of the lamina
propria, associated with airway remodeling. Despite the progress registered in paraclinical
investigations of bronchial asthma, the most accurate information is still provided by the
microscopic examination of the bronchial biopsies obtained by bronchoscopy. The aim of this
study is to report the microscopic features of the bronchial mucosae in asthma patients from
our files.
Material and methods
The study group was composed of 38 asthmatic patients with different stages of severity
diagnosed in the Specialty Ambulatory of the Pneumology Clinic Hospital of Iasi, Romania.
The biopsy specimens harvested by bronchoscopy have been processed by paraffinembedding, followed by Hematoxylin-Eosin and silver staining, and by
immunohistochemistry, using CD4. All the results have been statistical analyzed, using SPSS
21 software.
Results
The microscopical examination of the bronchial biopsy showed areas of total/partial epithelial
denudation, a variable goblet cells hyperplasia, increased inflammatory infiltrate amount in
lamina propria and of bronchial epithelium basal membrane thickness, in all cases. The
statistical analyses revealed a strong correlation between asthma severity and goblet cell
hyperplasia (r=0.701, p=0.0004, 95%CI) and an opposite correlation between the basal
membrane thickness and asthma severity (r=-0.86, p<<0.01, 95%CI). A moderate correlation
has been observed between total epithelial denudation and asthma severity (r=-0.544, p=0.94,
95%CI), in our cases. The statistical analysis showed a significant correlation between the
disease severity and lymphocytic inflammation, revealed by CD4 immunopositivity (r=0.89,
p=0.00016, 95%CI) and muscular (r=0.93, p<<0.01, 95% CI) hypertrophy and/or hyperplasia.
Conclusions
Although important steps have been recorded in deciphering the lesions of the bronchial wall
in asthma, current data are relatively reduced, mainly because bronchoscopy is not a common
procedure in asthmatic disease evaluation. The microscopic exam in asthma patients reveals
complex pathologic mechanisms involved in the ”bronchial remodeling” in asthma, which
may be further completed by deeper insights into their characteristic molecular features.
Keywords: important, asthma, silver
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MAIN FEATURES OF BREAST CANCER PROGRESSION
Chuprovska Yu.Ya.
Assistant of department oncology and radiology, Bucovinian state medical anniversary,
s. Chernovtsy
Introduction
Despite the rapid development of oncology, the prediction of breast cancer metastasis still
remains a disputable and unexplored issue.
A retrospective study of the characteristics of breast cancer progression will provide an
opportunity to better understanding of the problem. This one can serve as the basis for further
research aimed at identifying objective criteria for predicting breast cancer progression.
The aim of the research was to study the clinical and statistical characteristics of the breast
cancer course with the verified progression of the tumor process, depending on the stage of
the disease and the molecular subtype of the tumor.
Method. A retrospective analysis of 242 outpatient records of patients with breast cancer was
carried out. The female patients, depending on the breast cancer progression after treatment,
were divided into two groups: the one consisted of 179 people “without breast cancer
progression ” and the second one - of 63 (26.0%) people “with verified breast cancer
progression”. The median age of the patients was 57.3 ± 0.69 years.
Results. On the basis of the data obtained, it can be concluded that there is a clear dependency
between the increase in the persons’ percentage with breast cancer progression and the stage
of the disease. There is no significant difference between the two research groups in the
course of the study of a woman median age, the frequency of the right or left mammary
glands lesions, the number of regional lymph nodes affected by metastases, except for the
average tumor size, where the rates in patients with verified progression of breast cancer are
significantly higher. The longest period to verify the progression of breast cancer is common
for stage II B of the disease, with the Luminal-A subtype of the tumor.
Conclusions.
1.
All of the listed: woman's age, localization of tumors in the right or left breast, the
number of regional lymph nodes affected by metastases do not affect the breast cancer
progression.
2.
Within breast cancer progression, larger average tumor size is noted, especially with the
Luminal-A subtype of the tumor.
3.
The longest period to verify the progression of breast cancer is common for stage II B
of the disease, with the Luminal-A subtype of the tumor.
Keywords: median, frequency, record
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SOLUTION OF CLINICAL CHALLENGES IN CARTILAGE INJURY
Utkarsh Verma
Indian Institute of Technology Kanpur
Abstract
Cartilage is a type of supporting connective tissue. Cartilage is composed of chondrocytes.
Cartilage tissue cushions bone joints and enables smooth movements. It also protects joints
against stress. Cartilage tissue is prone to injuries caused by stress overload which leads to
gradual impairment of the tissue which is precursor to functional damage and pain.
The modern method which is under research is the use of autologous chondrocyte
implantation (ACI) method with a 3D scaffold but the polymer of the 3D scaffold also faces
constant wear and tear causing structural damages in the long run. Our novel idea is to solve
this problem by the use of a hydrogel (PVA infused with vinylpyrrolidone) scaffold having
self healing properties. Self healing polymers would allow the scaffold to maintain its
structural integrity and not change under mechanical stress, allowing proper regeneration of
the tissue.
Poly vinyl alcohol shows high elasticity and low friction thus it is able to withstand high
stress on joints but it has low strength, to improve it we added vinylpyrrolidone as a comonomer. Composite materials such as poly (styrene-acrylic acid) (P(S-AA)) core–shell
nanoparticles and hydrophobic hydrogels (MHA gels) was used for synthesizing self healing
polymer properties.
The results were encouraging and we obtained a tissue that faithfully reproduces the
composition and organisation of the original articular cartilage and, at the same time,
integrates with the surrounding native tissues and maintains the physical/functional properties.
Keywords: Cartilage, method, scaffold
INTRODUCTION
Extensive research is being conducted on cartilage tissues because of their limited potential of
regeneration. Cartilage tissue is prone to injuries caused by stress overload which leads to
gradual impairment of the tissue which is precursor to functional damage and pain. Cartilage
injuries are commonly caused by a variety of traumas, some of which are associated with
sports and others which are related to degenerative disorders such as osteoarthritis. As a result
of the absence of vascularization in original tissue, self-repair of injured cartilage is difficult.
Several treatments used currently are only supportive. Our objective in this report will be
utilising various techniques such as engraftment of stem cells and self healing polymers to
enhance the regeneration rate of cartilage tissues.
The modern method which is under research is the use of autologous chondrocyte
implantation (ACI) method with a 3D scaffold but the polymer of the 3D scaffold also faces
constant wear and tear causing structural damages in the long run. Our novel idea is to solve
this problem by the use of a hydrogel (PVA infused with vinylpyrrolidone) scaffold
having self healing properties. Self healing polymers would allow the scaffold to maintain
its structural integrity and not change under mechanical stress, allowing proper regeneration
of the tissue.
Poly vinyl alcohol shows high elasticity and low friction thus it would be able to withstand
high stress on joints but it has low strength, to improve it we will add vinylpyrrolidone as a
co-monomer.
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Composite materials such as poly (styrene-acrylic acid) (P(S-AA)) core–shell nanoparticles
and hydrophobic hydrogels (MHA gels) can be used for synthesising self healing polymer
properties. Self-healing materials are able to repair and regain functionality after damage due
to different stimuli, thus converting the physical energy of the mechanical damage into a
healing response that repairs the damage in the polymer matrix. These materials can regain
the mechanical properties of the injured part including tensile strength, rigidity etc.
Different natural and synthetic polymers can be used to design such self-healing materials.
Natural polymers possess favourable properties like biocompatibility, low immunogenicity
and biodegradability. However, synthetic polymers can make self-healing hydrogels which
have faster kinetics of healing. Most commonly used polymers are PEG(poly-ethylene
glycol), PVA(poly-vinyl alcohol) and polyacrylamide. As a result, self-healing polymers can
help tissues repair faster. Biomaterials with self-healing properties may have a longer
lifespan, making them more efficient, trustworthy, and safe.
Furthermore, we have performed experiments for testing scaffold properties such as
integration with cartilage and bearable osmotic pressure. Regeneration rate of stem cells
is also checked.
This will obtain a tissue that faithfully reproduces the composition and organisation of the
original articular cartilage and, at the same time, integrates with the surrounding native tissues
and maintains the physical/functional properties.
MATERIALS & METHODS
Fabricating hydrogels for biomedical uses is usually done through covalent crosslinking and
non-covalent crosslinking. In this regard, self-healing systems have a significant potential for
many biomedical applications that need resistance to physiological stressors owing to their
chemical composition and physical–mechanical capabilities.
The development of hydrogels to produce a biomimetic milieu that promotes cell migration,
proliferation, and neovascularization might be one solution to this problem. An appropriate
cartilage tissue-engineered scaffold must have a strong mechanical property as well as the
capacity to self-heal and integrate with the host cartilage. On these lines, Chen et al. showed
that the hydrogel they used had adequate mechanical characteristics and a high and efficient
rate of self-healing, indicating that this technology might be utilised in cartilage tissue
engineering. The rate of Biodegradation of the self-healing hydrogel is critical because
hydrogels that break down too quickly would fail to achieve their therapeutic goals.
We can measure cell encapsulation capacity and check the biocompatibility of the hydrogel
by taking bovine chondrocytes and mixing them with hydrogel liquid at 4 °C and further
injecting it with a 96-well plate then incubating it at 37 °C to form gel disk. The vitality and
proliferation of cells encapsulated in the hydrogel should increase after 28 days of culture
when compared to the control group.
After analysing different polymers we decided to go with PVA. To prepare our polymer,
we can use PVA which is saponified >99% with polymerization degree of 1700, 2400 and
2600 and PVP K-30 as raw materials for the task. The polymer powders could be dissolved in
deionized water at 95 °C for 10 hours to prepare polymer solutions, composed of PVA
infused with 1% vinylpyrrolidone.
PVA is made by partially or completely hydrolyzing a precursor poly (vinyl acetate). Vinyl
alcohol's proclivity for tautomerization to acetaldehyde prevents it from being manufactured
directly. As a result, many grades of PVA are available, each with a different degree of
acetylation.
482

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Increased acetate concentration leads to better water solubility by reducing the degree of
intramolecular hydrogen bonding and thus polymer crystallinity, which may appear
counterintuitive at first. PVA has high elasticity, resulting in low-friction hydrogels. As a
result, PVA hydrogels are appealing substrates for cartilage tissue engineering, operating as
lubricating surfaces capable of withstanding the high mechanical pressures put on joints. Pure
PVA gels, on the other hand, are insufficient to replicate the mechanical characteristics of
genuine cartilage. Shi et al. proved that using vinylpyrrolidone as a co-monomer may
considerably enhance hydrogel strength at even small levels. Hence we propose to use a
hydrogel composed of PVA infused with vinylpyrrolidone.
Self-healing polymers use metal Nanoparticles(NPs) to fill polymers and this is their selfhealing mechanism. Microcracks can mend themselves without external stimulation when
metal NPs and organic groups generate reversible metal ligands and coordination. The
hydrogen link between hydroxyl groups and the coordination interaction between gold NPs
and hydroxyl groups are responsible for the self-healing capacity. It can self-heal without
external stimulation and recover numerous times with nearly minimal loss of electrical
conductivity throughout the process.
To prepare core-shell Nanoparticles with surface carboxyl groups, we can use batch emulsion
polymerization with SDBS (Sodium dodecyl benzene sulfonate) as stabiliser.
STEM CELLS
Stem cells are uniformly distributed on 3D polymeric scaffolds and cultivated under the
conditions that permits the formation of functional tissues.The scaffold provides a defined
structure for cell adhesion and tissue formation. The attachment of cells to a scaffold is a
crucial stage in tissue engineering. Cell seeding is the first step in cell attachment, and its
effectiveness and dispersion might have an impact on the scaffold's eventual biological
performance. Several scaffold parameters, such as material, mechanical qualities, and shape,
influence cell attachment. Geometry (porosity, pore size, tortuosity, and connection, for
example) can have an impact on nutrition transport and cell ingrowth. Undifferentiated stem
cells are obtained from preimplantation blastocysts, adult bone marrow, or various locations
throughout the body. The stem cells are then cultivated in culture in an undifferentiated
condition to generate enough quantities for therapeutic therapies.
Cell Seeding
Prior to cell seeding the scaffolds are placed on 48-well plates with 70 percent ethanol and
exposed to UV light for 48 hours. Scaffolds are disinfected, then rinsed in PBS before being
placed in the basal medium for 6 hours. Then, in 3 seconds, cells are suspended in six well
plates having gel- cell inoculated scaffolds which are placed on a 25 rpm orbital shaker in a
37°C/5%CO2 humidified incubator for 1.5–4.5 h. The attachment is measured using a
live/dead cell viability assay after 6–12 hours. Two scaffold structures, a standard cubic
scaffold and a truncated octahedron (TO), were explored using both experimental and
simulation approaches to better understand the specifics of the cell seeding process and the
impacts of scaffold design.
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CELL ATTACHMENT/VIABILITY VALUATION
The cell attachment is evaluated For fluorescent staining of living and dead cells, a live/dead
staining kit including Calcein-AM and propidium iodide (PI) solutions was utilised. The cell
culture medium in each well was aspirated, and the scaffolds were incubated in phosphate
buffer saline (PBS) for 15 minutes with 2 mol/L Calcein-AM and 4 mol/L PI before being
viewed under a Zeiss LSM710 Meta Confocal Microscope. The MATLAB R2017a
application was used to examine the projected data of cell distribution using projection
imaging concepts.
SIMULATION OF CELL SEEDING PROCESS
The cell seeding process is simulated by the VOF model, DPM model, and CIM model. The
VOF model, During the fluid phase solving process two phases are computed separately. Cell
solution is the primary phase, while air is the secondary phase. The surface tension coefficient
of the solution is adjusted at 0.07 n/m. There is no turbulent viscosity set in the Low-Re
model. The nutritional solution is regarded as a laminar and incompressible continuous fluid
(with a density of 1.0 103 kg/m3 and a viscosity of 0.001 Pas), and the dispersed phase is
estimated by tracking particles (bone marrow MSCs) across the flow field. In the DPM model
particle dispersion is determined by following the particles (bone marrow MSCs) across the
flow field. The mass flow rate injection speed is 8.18 10–10 kg/s, and the particles are
injected into the system for 5 seconds after the start time. Particles were assumed to be
spherical (drag law is spherical), with a diameter of 15 m (density = 1.0 103 kg/m3, viscosity
= 0.005 Pas, and surface tension = 0.03 N/s), which matches the size assumption for SD-rat
MSCs. Particle mobility is likewise governed by the discrete random walk model. In the CIM
model The cell seeding procedure was limited to physical impingements. When E is less than
16, and the particle and the wall (scaffold surface) have the same velocity, the stick regime
occurs. When E is between 57.7 and 16, the spreading regime occurs. When the impact
energy is less than 57.7 and the wall temperature is higher than the crucial transition
temperature, the rebound regime occurs. When the impact energy is more than 57.7 in the
splash regime, the cell (particle) can be divided into numerous smaller particles. We
hypothesised that it could be divided into six drops in this simulation, and that the number
should be studied further through experimentation.
IMPLANTATION OF SCAFFOLD
There are two broad categories to implant the engineered scaffold at the injured site. First is
the classic method to use a cell-seeded biodegradable scaffold comprising autologous or
allogeneic cells. These autologous or allogeneic cells are in-vitro cultured before implanting
them at the injury site. Thus, it is hypothesised that these cultured cells would induce the
regeneration of organs or tissue at that particular site.
However, this approach has a few limitations, including a slow and time-consuming cell
expansion process, the possibility of experiencing adverse immune responses, and a low
survival number of cultured cells after implantation. In addition to the immediate immune
rejection, we can also observe a long-term immune response.
To overcome this problem, one more approach utilised by bio-engineers is to use a Cell-free
scaffold. These cell-free scaffolds are expected to mimic the extracellular matrix of tissue, and
hence once implanted they enhance the cell processes, thereby inducing the regeneration of
tissue, cells at the injury site. Cell-free scaffolds are usually made up of polymers. It aims to
mimic the cell microenvironment and thereby control the host-cell processes.
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The advantages of using this approach are, faster and easier generation of these scaffolds as
we avoid the long process of cell handling. However, we also face some limitations with this
approach, such as the biological inertness of polymers, it also has limited effect on
maintaining neovascularization in damaged tissue and it also fails to maintain sufficient
osseointegration in host cells.
In our project, we propose to use the cell-seeded scaffold. We aim to build a hydrogelbased scaffold, consisting of self-healing polymer with cultured stem-cells embedded on
them.
TESTING AND VALIDATION OF SCAFFOLD IMPLANTED AT DAMAGED
TISSUE REGION
●

The attachment of scaffold with Cartilage can be evaluated using staining images.

●
Osmotic pressure is very important aspect of hydrogel designed for cartilage tissue
engineering. Swelling pressure of tissue in cartilage tissue was reported to be between 0.3 atm
to 2.5 atm (this value varies with tissue depth). It is mainly due to high concentration of
glycosaminoglycan acid and water solution present in tissue. This pressure is counteracted by
elastic forced from collagen fibre networks. So, a scaffold having equivalent osmotic pressure
would be better choice for our objective.
●
Implantation of scaffold with optimum mechanical properties was found to be
effective for the cartilage regeneration at damaged parts of the tissue. Scaffold with optimum
mechanical properties are predicted to prevent the cell death, as cells experience high strain
from scaffold. This can be validated by Finite element analysis of our scaffold assembly.
●
Scanning electron microscopy could be utilized to determine the pore size of our
scaffold. Chondrocyte regeneration was found to be maximum for pore size of 400
micrometre. Based on this knowledge we can design a scaffold with similar morphological
attributes to maximise our success rate.
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●
Although self-healing polymers helps in regeneration of tissue, it has mechanical
properties which could lead to cell death. So, proper modulation of mechanical properties
must be done before implanting scaffolds.
EXPECTED OUTCOMES
We expect to generate a hybrid scaffold having self healing properties. The scaffold is also
seeded with Mesenchymal stem cells which we expect to provide us with better tissue
regeneration capabilities. We are using self-healing PVA hydrogel which ensures high
elasticity and low-friction on joints which should also have the ability to withstand high
mechanical stress of joints.
CONCLUSION
Amongst the various clinical treatments available at present for cartilage regeneration,
implant transplantation seems to have the most potential. As cartilage in itself is formed of
various kinds of tissues and layers, it is impossible for a single polymer to replicate all of
those hence hybrid scaffold with seeded cells give the most close and optimal result. Using
self healing polymer has its advantages in restoration of tissues but its biocompatibility is yet
to be tested for long time periods.
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ÖZET
Çocuk yaşı ve doğası gereği bir yetişkine bağımlı yaşamak zorunda olan ve ebeveynlerin
bakım ve korunmasına ihtiyaç duyan kişidir. Çocuk bir toplumun devamlılığının simgesidir.
Bireyin çocukluk döneminde yaşadıkları onun yaşamının ilerleyen dönemlerini de
etkilemektedir. Çünkü çocukluk dönemi fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişiminin
büyük ölçüde tamamlandığı yılları kapsamaktadır. Bu nedenle çocukların çatışma ve şiddetin
olmadığı bir ortamda, sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi önemlidir. Ne yazık ki savaş,
çocukları yetişkinleri etkilediğinden daha fazla etkilemektedir. Çocuklar savaş nedeniyle
fiziksel ve ruhsal pek çok sorun yaşamaktadır. Savaş ve silahlı çatışmanın olduğu bir ortamda
büyüyen çocuklar, ruh sağlığı ve yaşa bağlı gelişimsel geçişleri tehdit eden tehlikeli olaylar
yaşarlar. Savaş ve çatışma ortamında büyüyen çocuklar patlama, bomba ve füzelerin
doğrudan etkileriyle ölebilmekte ya da gaz ve plastik mermiler nedeniyle
yaralanabilmektedirler. Ayrıca bu çocuklarda fiziksel ve ruhsal sorunlar görülebilmektedir.
Çocuklar savaşlar nedeniyle yaşamlarını yitirebilmekte, şayet hayatta kalabilirlerse ebeveyn
kaybı, yaşadıkları yerlerden zorunlu göç etme ve mülteci durumuna düşme durumuyla karşı
karşıya kalmaktadır. Savaş nedeniyle çocuklar en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma,
eğitim gibi imkanlardan yoksun kalabilmektedir. Ek olarak çocuklar cinsel, fiziksel, duygusal
istismara maruz kalabilmekte, çocuk yaşta baskı ile savaşın bir parçası haline getirilip çatışma
ve savaş ortamına sürüklenebilmektedirler. Bu yaşadıkları durum daha sonraki yaşamlarının
tamamını etkileyebilecek kadar güçlü olumsuz duygular ve fiziksel yaralanmalara neden
olabilmektedir. Bu istikrarsız ve tehlikeli ortamlarda büyümek çocuklarda psikolojik
zorluklara neden olabilmektedir. Sonuç olarak savaş ve çatışma ortamları, çocuklarda fiziksel
ve ruhsal birçok hasara neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada çocuk ve savaş ilişkisi
bağlamında savaşın çocuğun üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Savaş, Çocuk ve Savaş
CHILDREN AND WAR
ABSTRACT
A child is a person who, by her age and nature, has to live dependent on an adult and needs
the care and protection of her parents. The child is the symbol of the continuity of a society.
The experiences of the individual during his childhood also affect the later stages of his life.
Because the childhood period covers the years when physical, social, emotional, cognitive and
language development is completed to a large extent. For this reason, it is important to raise
children in a healthy way in an environment free of conflict and violence. Unfortunately, war
affects children more than adults. Children experience many physical and mental problems
due to war.
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Children who grow up in an environment of war and armed conflict experience dangerous
events that threaten mental health and age-related developmental transitions. Children
growing up in a war and conflict environment can die from the direct effects of explosions,
bombs and missiles, or they can be injured by gas and rubber bullets. In addition, physical and
mental problems can be seen in these children. Children may lose their lives due to wars, and
if they survive, they face loss of parents, forced migration from their places of residence and
becoming refugees. Due to war, children may be deprived of their most basic needs such as
nutrition, shelter and education. In addition, children can be exposed to sexual, physical and
emotional abuse, they can be made a part of war through pressure at a young age and dragged
into an environment of conflict and war. This situation can cause strong negative emotions
and physical injuries that can affect their whole later life. Growing up in these unstable and
dangerous environments can cause psychological difficulties in children. As a result, war and
conflict environments cause many physical and mental damage to children. For this reason, in
this study, the effects of war on the child are discussed in the context of the relationship
between child and war.
Keywords: Child, War, Child and War
GİRİŞ
“Çocuk” kavramı ile ilgili birbirinden farklı pek çok tanım yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu
“çocuk” kavramını, “küçük yaştaki erkek veya kız” olarak tanımlanırken, Türkiye tarafından
da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, “18 yaşına kadar her birey çocuk” olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca Şahin (2019) “çocuk” kavramını; “İnsanın döllenmeden ergenliğe
kadar olan süreci olarak ifade edildiğini belirtirken yapılan bir diğer tanıma göre ise çocuk;
“daha erken bir dönemde ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişiye denir.” şeklinde ifade
edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2022; Şahin, 2019; Doğru, 2014).
Çocuk yaşı ve doğası gereği bir yetişkine bağımlı yaşamak zorunda olan, yaşadığı gelişimsel
sürecin gerekliliği ve bu gelişimsel sürecin geleceğe olan olası etkileri nedeniyle bakım ve
korunmaya ihtiyaç duyan kimsedir. Çocuğun korunmasında ilk görev şüphesiz ki ailesine ve
mensubu olduğu devlete aittir (Doğru, 2014).
Bireyin çocukluk döneminde yaşadıkları onun yaşamının ilerleyen dönemlerini de
etkilemektedir. Çünkü çocukluk dönemi fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişiminin
büyük ölçüde tamamlandığı yılları kapsamaktadır (Şahin, 2019; Ateş vd., 2019).
Her toplumun varlığını sürdürebilmesi için çocuklarının olması, onların yetiştirilmesi ve
korunması gerekir. Oysa savaş ve çatışma ortamında büyüyen çocuklar patlama, bomba ve
füzelerin doğrudan etkileriyle ölebilmekte ya da gaz ve plastik mermiler nedeniyle
yaralanabilmektedirler. Ayrıca bu çocuklarda fiziksel ve ruhsal sorunlar görülebilmektedir
(Ateş vd., 2019; Pearn, 2003; Eroğlu, 2020). Bu nedenle bu çalışmada savaşın çocuklar
üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Savaş, çocukları en az yetişkinleri etkilediği kadar ancak aynı zamanda çok farklı şekillerde
etkiler. Çocuklar savaş nedeniyle ebeveyn kaybı yaşayabilmekte bu nedenle yetimhanede
veya daha az tanıdığı bir yakınının yanında yaşamak zorunda kalabilmektedir. Ayrıca
savaştan etkilen çocukların belirli bir kısmı mülteci durumuna düşmektedir. Örneğin
Suriye’de yaşanan savaş ve çatışma ortamından kaçan 2.7 milyonu çocuk olmak üzere 5.6
milyondan fazla Suriyeli başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’a göç
etmişlerdir. Savaş nedeniyle çocuklar en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, eğitim gibi
imkanlardan yoksun kalabilmektedir.
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Bu durum da çocuklarda korku, kaygı ve çaresizliğin yanı sıra psikolojik sorunların
görülmesine sebep olmaktadır (Barbara, 2006; Eroğlu, 2020; Tuğluk ve Avcı, 2018; Erden ve
Gürdil, 2009).
Çocuklar savaş ve silahlı çatışmaların orantısız sonuçlarına maruz kalmaktadır. Savaş ve
silahlı çatışmanın olduğu bir ortamda büyüyen çocuklar, ruh sağlığı ve yaşa bağlı gelişimsel
geçişleri tehdit eden tehlikeli olaylar yaşarlar. Bu istikrarsız ve tehlikeli ortamlarda büyümek
çocuklar da psikolojik zorluklara neden olabilmektedir (Pearn, 2003; Slone ve Shoshani,
2017).
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Öldürülme

Yaralanma

Ebeveyn veya kardeş kaybı yaşama

Engelli kalma (patlamalar nedeniyle uzuvlarını kaybetme gibi)

Hastalanma (temiz su, yemek vb. ihtiyaçların yeterince karşılanmaması nedeniyle
hastalanmak)

Fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz kalma

Tecavüze uğrama

Fuhuşa zorlanma

Travma sonrası stres bozukluğu

Ahlaki ve manevi etkileri (Çalmak zorunda kalmak, seks işçiliği yapmak zorunda
kalmak, çocuk asker olmak ve zorunlu öldürme eğitimi almak gibi.)

Sosyal ve kültürel kayıplar (Barbara, 2006; Pearn, 2003; Eroğlu, 2020; Erden ve
Gürdil, 2009; Gupta ve Zimmer, 2008).
Petekkaya ve arkadaşları tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada Suriye’de devam eden
iç savaştan etkilenen ve Türkiye’deki bir hastanenin yanık ünitesinde tedavi görürken hayatını
kaybeden 13 yaşındaki bir erkek çocuğun otopsi sonuçları olgu sunum şeklinde ele alınmıştır.
Çalışmanın sonucuna göre savaştan etkilenen bu çocuğun vücudunun neredeyse tamamına
yakınında üçüncü derece yanıklar ve sol tarafında kırıklar olduğu ve bu nedenle hayatını
kaybettiği belirtilmiştir (Petekkaya vd., 2017).
Savaş, çocuğun bakış açısında deprem, kıtlık, salgın hastalık gibi felaketler arasında yer alan
bir felakettir. Ve her çocuğun “savaş” kavramını anlama şekli farklıdır. 6 yaşındaki çocuklar
sınırlı bir savaş anlayışına sahipken 7-8 yaşına geldiklerinde, savaş anlayışları bir ölçüde
tamamlanmış olur. Savaş anlayışları genellikle askerler, silahlar, dövüş, ateş etme, öldürme ve
ölüm dahil olmak üzere savaşta kullanılan nesnelerin somut bir tanımını içerir. Daha büyük
çocuklar ise savaşın sonuçlarını, insanların savaşa katılma nedenlerini ve savaşa ilişkin
olumsuz duygu/duyguları açıklamak gibi küçük çocuklarda olmayan savaş tanımlarına soyut
fikirlerini eklerler (Jabbar ve Betawi, 2019; Hakvoort ve Oppenheimer, 1993).
Çocukların ve ergenlerin barış, savaş ve barışı sağlama stratejileri hakkında sahip oldukları
kavramlardaki yaşa bağlı değişiklikleri incelemeyi amaçlayan bir çalışmada 8 ila 16 yaşları
arasındaki 101 Hollandalı çocuğa yarı yapılandırılmış bir anket aracılığıyla bu kavramlar
sorulmuştur. Sonuç olarak yaşa bağlı olarak bu kavramları anlama ile ilgili somuttan soyuta
bir seyir izlendiğini yani 8-12 yaş arası çocukların savaş ve barış için somut delillere dayalı
ilişki özelliklerinden bahsettiği söylenirken, 14-16 yaş aralığındaki çocukların ise yalnızca
günlük bir bakış açısıyla barışa ulaşma stratejileri düşünüldüğünde soyut kurallarla ilgili
özelliklerden bahsedebildiklerini ifade etmişlerdir (Hakvoort ve Oppenheimer, 1993).

490

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Ayrıca 2014 yılında savaştan kaçan ve Ürdün’de mülteci statüsünde yaşayan 4-12 yaş
aralığındaki 16 Iraklı çocuğun katıldığı nitel bir çalışmada, çocukların barış çizimleri ve sözel
ifadeleri nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre çocuklar arasındaki
gelişimsel farklılıkların çizimleri ve barış ve savaş bilgilerinden açıkça görüldüğünü ve
çocukların savaş anlayışlarının barış anlayışlarından önce geliştiği belirtilmektedir (Jabbar ve
Betawi, 2019).
SONUÇ
Sonuç olarak savaş ve çatışma ortamları, çocuklarda fiziksel ve ruhsal birçok hasara neden
olmaktadır. Çocuklar savaşlar nedeniyle yaşamlarını yitirebilmekte, şayet hayatta
kalabilirlerse ebeveyn kaybı, yaşadıkları yerlerden zorunlu göç etme bununla birlikte
beslenme, barınma, eğitim hakkı gibi koşullardan yoksun kalabilmektedirler. Ayrıca çocuklar
cinsel, fiziksel, duygusal istismara maruz kalabilmekte, çocuk yaşta baskı ile savaşın bir
parçası haline getirilip çatışma ve savaş ortamına sürüklenebilmektedirler. Bu yaşadıkları
durum daha sonraki yaşamlarının tamamını etkileyebilecek kadar güçlü olumsuz duygular ve
fiziksel yaralanmalara neden olabilmektedir.
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ACCIDENTS AND FIRST AID IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
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ABSTRACT
Children who are exposed to many dangers resulting in death or disability for various reasons
in the world constitute an important risk group. The fact that children in the age of growth and
development are more active than adults increases the possibility of injury due to various
dangerous movements while playing. Prevention and prevention of accidents is an important
issue for all countries. Creating a safe environment and behavior should be among the first
priorities, especially in order to protect children from accidents. The child's positive health
behaviors that develop in the pre-school period are reinforced during the school period.
Determining the health risks of children and planning appropriate interventions during the
school period are important for children to develop positive health behaviors. The school
period is a period in which children's health risks can be identified early and health promotion
behaviors can be taught to children. During this period, children are in constant growth and
development. At the same time, the fact that children are together and gain more knowledge,
attitudes and behaviors about health increases the importance of this period. A child's health is
an important factor affecting school success. Various health problems seen in school period
affect learning negatively.
In Turkey, there are serious problems regarding the systematic basic first aid education that
covers large sections of the society. Especially in the case of cardiac arrest, if basic life
support (BLS) is not provided to the patient immediately, as the brain cannot receive
sufficient oxygen, the brain cannot get enough blood and brain damage begins within 4-6
minutes, irreversible disability or death occurs after 10 minutes. In the studies conducted, it
has been determined that first aid, especially BLS training, has significant benefits. Intensive
basic life support training, especially with small groups, significantly changes people's
attitudes.
Behaviors acquired at an early age become a lifestyle by being put into practice in later ages.
Therefore, education at an early age is very important for one's life. However, these standard
first aid training programs cover adults. However, the education of the primary school age
group (7-14 years old) to develop safe behavior and first aid knowledge and skills related to
protection from accidents is very important in terms of reducing the vulnerability of the
society in general.
Keywords: Primary School Students, Accidents, First Aid
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE KAZALAR VE İLKYARDIM
ÖZET
Dünya’da çeşitli nedenlerle ölüm ya da sakatlıkla sonuçlanan birçok tehlikeye maruz kalan
çocuklar önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Büyüme ve gelişme çağında olan
çocukların yetişkinlere oranla daha hareketli olmaları oyun oynamak sırasında çeşitli tehlikeli
hareketlerde bulunmaları nedeniyle yaralanma olasılıklarını arttırmaktadır. Kazaların
önlenmesi ve kazalardan korunma tüm ülkeler için önemli bir konudur. Özellikle çocuklarda
kazalardan korunmak için güvenli bir çevre ve davranış oluşturmak birinci öncelikler arasında
yer almalıdır.
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Çocuğun okul öncesi dönemde gelişen olumlu sağlık davranışları okul döneminde
pekiştirilmektedir. Okul döneminde çocukların sağlık risklerinin belirlenmesi ve uygun
girişimlerin planlanması çocukların olumlu sağlık davranışlarını geliştirmeleri açısından
önemlidir. Okul dönemi, çocukların sağlık risklerinin erken tanılanabileceği ve çocuklara
sağlığı geliştirme davranışlarının öğretilebileceği bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar sürekli
büyüme ve gelişme içindedirler. Aynı zamanda çocukların bir arada bulunmaları ve sağlıkla
ilgili bilgi, tutum ve davranışları daha çok burada kazanmaları bu dönemin önemini daha da
artırmaktadır. Çocuğun sağlıklı olması okul başarısını da etkileyen önemli bir faktördür. Okul
döneminde görülen çeşitli sağlık sorunları öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler.
Türkiye’de toplumun geniş kesimlerini kapsayan sistemli temel ilkyardım eğitimi ile ilgili
ciddi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle kardiyak arrest durumunda hastaya hemen temel
yaşam desteği (TYD) yapılmazsa beyine yeterli oksijen gidemeyeceğinden, beyin yeterince
kanlanamamakta ve 4-6 dakika içinde beyin hasarı başlamakta, 10 dakikadan sonra geri
dönüşsüz sakatlıklar ya da ölüm gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda halktan kişilere
yapılan ilkyardım, özellikle TYD eğitiminin önemli yararları olduğu saptanmıştır. Özellikle
küçük gruplarla yoğun temel yaşam desteği eğitimi, kişilerin tutumunu önemli ölçüde
değiştirmektedir.
Erken yaşlarda edinilen davranışlar ileri yaşlarda uygulamaya daha kolay geçirilerek yaşam
tarzı haline gelmektedir. Bu nedenle erken yaşlardaki eğitim kişinin hayatı için çok önemlidir.
Ancak söz konusu standart ilkyardım eğitimi programları yetişkinleri kapsamaktadır. Oysa
ilköğretim çağı (7-14 yaş) grubunun kazalardan korunmayla ilgili güvenli davranış ve
ilkyardım bilgi ve becerisi geliştirmeye yönelik eğitimi toplumda genel olarak zarar
görebilirliğin azaltılması bakımından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Salgın Hastalık, Korunma, Mücadele
GİRİŞ
Türkiye’de 2016 yılı trafik kazaları verilerine göre kaza yeri ölü sayısı 3493, kaza sonrası ölü
sayısı 3807, yaralı sayısı 303.812’dir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre; ülkemizde 2016 yılında 15 yaş ve üzeri kişilerde ölüm vakalarının %4,3’ünü dışsal
yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerin oluşturduğu görülmektedir. Gençlerde dışsal
yaralanma ve zehirlenmeler nedeni ile ölüm oranı %50,5 olup, bu oran genç erkeklerde
%57,3, genç kadınlarda %31,8’dir (TÜİK, 2017). Amerikan Kalp Vakfı yönergelerine göre;
özellikle kalp krizlerinde ilk müdahalenin hızla yapılması, hayatta kalma şansını artırmaktadır
(Travers vd., 2015). Davis vd. (2014), yaralanmaların % 20'sinden fazlasının potansiyel
olarak sağ kalabileceği belirtilmiş ve özellikle travma hastalarının hemen hastaneye
ulaştırılmasının önemi vurgulanmıştır (Davis vd., 2014). Başka bir çalışma da; ilkyardımcının
uyguladığı ilkyardımın hayatta kalma olasılığını % 1,8-5 arasında artırdığını ortaya koymuştur
(Tannvik vd., 2012). Ayrıca birçok çalışma ilkyardımcı tarafından erken başlatılan temel
yaşam desteğinin sakat kalma ve ölme riskini azaltabileceğini göstermiştir (Iwami vd.,
2009:728-734; Kanstad vd., 2011). Bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan
ilkyardım, ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olmaktadır. Bu durum,
kişinin kendisine, ailesine, topluma, sağlıkla ilgili kurumlara maddi ve manevi yük
bindirmektedir.
Türkiye’de toplumun geniş kesimlerini kapsayan sistemli temel ilkyardım eğitimi ile ilgili
ciddi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle kardiyak arrest durumunda hastaya hemen temel
yaşam desteği (TYD) yapılmazsa beyine yeterli oksijen gidemeyeceğinden, beyin yeterince
kanlanamamakta ve 4-6 dakika içinde beyin hasarı başlamakta, 10 dakikadan sonra geri
dönüşsüz sakatlıklar ya da ölüm gerçekleşmektedir.
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Yapılan çalışmalarda halktan kişilere yapılan ilkyardım, özellikle TYD eğitiminin önemli
yararları olduğu saptanmıştır. Özellikle küçük gruplarla yoğun temel yaşam desteği eğitimi,
kişilerin tutumunu önemli ölçüde değiştirmektedir (Cho vd., 2010:691). Bakke vd (2015)
yaptıkları araştırma daha önce ilkyardım eğitimi almış kişilerin daha iyi ilkyardım sağladığını
göstermektedir (Bakke vd,, 2015). Hasta ve yaralılarla ilk karşılaşan kişiler olarak;
itfaiyecilere ve polislere ilkyardım eğitiminin mutlaka verilmesi gerekmektedir. Ayrıca
sürücüler, servis annesi ve şoförleri, öğretmenler, okullarda çalışan kişiler ve emekli kişiler de
ilkyardım eğitimi almalıdır. İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her
anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz
gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza,
yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması
neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa
kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız
(Yılmaz vd., 2007).
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ VE OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Okulların ve öğretmenlerin asli görevi öğrencinin eğitim ve öğretimidir. Ancak öğrencinin
başarılı olabilmesi için öncelikle sağlıklı olması gerekir. Bu durum Okul Sağlığı Hizmetleri
Hakkındaki genelgede, “okul sağlığı hizmetleri, okul çevresi dâhil sağlığı etkileyen her türlü
etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi,
geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla
topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümünü içerir” şeklinde yer
almaktadır (Okul Sağlığı Hizmetleri Hakkındaki Genelge, 2008). İlk yardım yönetmeliğine
göre 20 kişide bir kişinin ilkyardım uygulayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (İlk yardım
Yönetmeliği, 2015).
Okul çağı döneminde çocuklar zehirlenmelerde ve trafik kazalarında nasıl davranacağını
bilmemektedir. Bu durum okul kazaları, zehirlenmeler ve ölümlerle sonuçlanmaktadır.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İLKYARDIM
Çocuğun okul öncesi dönemde gelişen olumlu sağlık davranışları okul döneminde
pekiştirilmektedir. Okul döneminde çocukların sağlık risklerinin belirlenmesi ve uygun
girişimlerin planlanması çocukların olumlu sağlık davranışlarını geliştirmeleri açısından
önemlidir. Okul dönemi, çocukların sağlık risklerinin erken tanılanabileceği ve çocuklara
sağlığı geliştirme davranışlarının öğretilebileceği bir dönemdir. Okul dönemi geleceğin
sağlıklı toplumunu oluşturma bakımından çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar
sürekli büyüme ve gelişme içindedirler. Aynı zamanda çocukların bir arada bulunmaları ve
sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranışları daha çok burada kazanmaları bu dönemin önemini
daha da artırmaktadır. Çocuğun sağlıklı olması okul başarısını da etkileyen önemli bir
faktördür. Okul döneminde görülen çeşitli sağlık sorunları öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler.
Bütün dünyada çeşitli nedenlerle ölüm ya da sakatlıkla sonuçlanan birçok tehlikeye maruz
kalan çocuklar önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Avrupa İlkyardım Referans Merkezi
(FACE) tarafından 2002 yılında yayınlanan bir rapora göre çocuk ve gençlerin en çok araba
kazası nedeniyle ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya kaldıkları belirtilmiştir. Bu olumsuz
durumun en önemli nedenleri arasında 7-10 yaş grubu çocukların çevre ile ilgili
konsantrasyonlarının yetersizliğinin önemli bir etken olduğu belirlenmiştir (Erdil vd. 2009).
İlk yardım uygulaması gerektirebilecek durumlar her an okul çağı çocuğu olsa da herkesin
başına gelebilmektedir. Ancak ilkyardım eğitimi olmayan kişilerin yaralılara yanlış müdahale
etmelerinin önlenmesi gerekmektedir.
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Bu nedenle ilkyardım gerektirecek durumlarda karşılaşma riski yüksek olanlara en kolay
ulaşabilecek kişiler öncelikle ve yoğun olarak eğitilmelidir. Sürücü kurslarında toplam on ders
saati verilen ilkyardım kursları nitelik ve nicelik olarak çoğu kez yetersiz kalmaktadır.
Eğitimsiz kişilerin ilkyardım uygulamasının bedelini, bazen kazazedeler, hayatlarıyla
ödemektedirler. İlk yardım insanları kendilerini ve çevresindekileri koruyabilir duruma
getirmek çok önemli bir tedbirdir. İlkyardım bir kaza anında ya da hayatı tehlikeye düşüren
durumlarda uygulanır. Eğitimle insanlar, önceden öğrendiklerini kullanabilir hale
getirilmelidir.
İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı
sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış
olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve yaşama tehlike
oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir (Yılmaz vd., 2007).
SONUÇ
İlkokul çocukları nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Kaza ve zehirlenmeler
nedeniyle hastalanma ve ölümler görülmektedir. Ülkemizdeki ilköğretim okulları içinde
özellikle pansiyonlu ilköğretim okullarının içinde bulunduğu kırsal bölgelerde ise; insanların
normal muayene için sağlık kurumlarına ulaşmaları için yaşadıkları zorluklar bir yana,
öğrencilerin okullarda hemşire olmadığı için sağlıkları bozulduğunda belirtilmektedir. Ancak
ilkyardımın beş dakika içinde yapılması gerçeği bu bölgelerde yaşayanların daha fazla
ilkyardım konusunda eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda ilkokul çocuklarına
ilkyardım dersi etkin ve uygulamalı olarak verilmelidir.
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ÖZET
Bireylerin yaşamlarında sağlıkla ilgili doğru kararları almalarında sağlık okuryazarlığı büyük
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir tekstil fabrikasında görev yapan çalışanların
sağlık okuryazarlığı düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada ayrıca
çalışanların sosyo-demografik özeliklere göre sağlık okuryazarlığı düzeylerinin farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan bu araştırmanın örneklemini Diyarbakır’da yer alan bir
tekstil fabrikasında 1 Mart-30 Nisan 2022 tarihleri arasında çalışan 177 kişi oluşturmaktadır.
Katılımcılara yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeği ile
veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 23.00 programı aracılığıyla Mann-Whitney U testi,
Kruskall-Wallis H testi ve frekans testleri ile analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda katılımcıların genel olarak, ideal olan kilo ve boy değerlerine dair bilgi
düzeylerinin düşük olduğu, aç karnına alınması gereken ilaçlarda veya ilaç kullanımında
sonraki doz alımlarında doktor önerisine özen göstermedikleri belirlenmiştir. Katılımcıların
hastanedeki kliniklerin doğru tanımını yapmada, sağlık kuruluşuna başvurmada ve hizmet
almada zorlandıkları, randevu alabilecekleri kanallara dair bilgi düzeylerinin düşük olduğu
belirlendi. Ayrıca katılımcıların temel iç organlarının yerini bilmekte ve sağlık broşürlerini
anlamakta zorlandıkları belirlenmiştir. Sağlık kurumundan hizmet alırken sağlık personeline
mevcut sağlık sorunlarını anlatmakta zorlandıklarını ve durumlarına ilişkin rahatlıkla soru
soramadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların bazı sosyo-demografik özellikler açısından
sağlık okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Meslek açısından
beyaz yakalılarda, eğitim düzeyi yüksek olanlarda, aylık gelir düzeyi daha yüksek olanlarda
(5251 TL ve üzeri) ve herhangi bir kronik rahatsızlığa sahip katılımcıların sağlık
okuryazarlığı düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak araştırmada sağlık okuryazarlığı düzeyinin genel olarak düşük olduğu
belirlenmiştir. Buna göre sağlık okuryazarlık düzeyinin artırılmasına yönelik seminerler gibi
bilimsel etkinliklerle çalışanlara eğitim verilmesi önerilebilir. Halk sağlığı hizmeti sunan
kurumların ilgili yerleşim yerlerinde farklı sektördeki firmalarda veya işletmelerde çalışanlara
yönelik toplum sağlığını artıracak plan ve uygulamalar yapmaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, sağlık eğitimi, toplum sağlığı, tekstil fabrikası
çalışanları.
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EVALUATION OF HEALTH LITERACY LEVELS OF TEXTILE INDUSTRY
EMPLOYEES
ABSTRACT
Health literacy is of great importance for individuals to make the right decisions about health
in their lives. The aim of this study is to evaluate the health literacy levels of employees
working in a textile factory. In this context, it was also aimed to determine whether the health
literacy levels of the employees differ according to their socio-demographic characteristics.
The sample of this descriptive and cross-sectional study consists of 177 people working in a
textile factory in Diyarbakır between 1 March-30 April 2022. Data were collected with the
adult health literacy scale by applying the face-to-face survey method to the participants. Data
were analyzed with Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis H test and frequency tests by
means of SPSS 23.00 program.
As a result of the analysis, it was determined that the participants generally had a low level of
knowledge about ideal weight and height values, and they did not pay attention to the doctor's
recommendation for the drugs that should be taken on an empty stomach or for the next dose
intake of the drug. It was determined that the participants had difficulties in making the
correct definition of the clinics in the hospital, applying to the health institution and getting
service, and their level of knowledge about the channels where they could make an
appointment was low. In addition, it was determined that the participants had difficulty in
knowing the location of their basic internal organs and understanding the health brochures.
They stated that while receiving service from the health institution, they had difficulty in
explaining their current health problems to the health personnel and they could not easily ask
questions about their situation.
It was determined that there were significant differences in the health literacy levels of the
participants in terms of some socio-demographic characteristics. It has been determined that
the health literacy levels of the white-collar workers in terms of occupation, those with a high
education level, those with a higher monthly income level (5251 TL and above) and those
with any chronic disease are higher.
As a result, it was determined that the level of health literacy was generally low in the study.
It can be suggested to provide trainings to employees with scientific activities such as
seminars to increase the level of health literacy. It can be suggested that institutions providing
public health services make plans and practices that will increase public health for those
working in companies or businesses in different sectors in the relevant settlements.
Keywords: Health literacy, health education, community health, textile workshop workers.
I.GİRİŞ
Bireyler sağlık hizmetinden yararlanırken doğru sağlık birimine başvurma, işgörenlerin iş
ortamındaki sağlığı tehdit edebilecek risk ve tehlikelerin farkında olma, tedavinin getireceği
risk ve kazançların analizini yapabilme, sağlık hizmet sunucularının bilgilendirmelerini
anlama, ilaç kullanımında verilen dozajları hesaplayabilme gibi kararlarla karşılaşmaktadırlar.
Bireylerin sağlıkla ilgili doğru kararları vermelerinde en azından temel düzeyde sağlık
bilgisine sahip olmaları bir gerekliliktir. Sağlık okuryazarlığının gelişmiş olması sağlık
hizmeti sunucularına ve sağlık yönetiminin etkinliğinde önemli katkılar sağlayacaktır (Sezer
ve Kadıoğlu, 2014).
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Sağlık okuryazarlığı kavramı Nutbeam ve Wise tarafından “bireylerin sağlığı için gerekli
bilgilere erişerek anlamlandırması ve edindiği bilgiler doğrultusunda gerekli davranışları
sergilemesi” şeklinde tanımlanarak daha sonraki tanımlamalara zemin hazırlamıştır (akt.
Çopular ve Kartal, 2015: 43). Daha sonra Nutbeam’ın DSÖ adına hazırladığı “Sağlığın
Geliştirilmesi Sözlüğü”nde (Health Promotion Glossary) sağlık okuryazarlığı kavramı
bireylerin yaşam tarzlarını ve koşullarını değiştirmesi sonucu kişisel ve toplum sağlığının
iyileştirilmesinde gerekli olan bilgi, beceri ve güven düzeyine ulaşılması şeklinde ifade
edilmiştir (WHO; 2022). En genel tanımıyla ise sağlık bilgilerini okuma, anlama ve bunlara
göre hareket etme yeteneği olarak tanımlanabilir (Obsorne, 2006: 28).
Kişinin sağlığını koruması ve geliştirmesi yönünde bilgiye sahip olması sağlıklı birey
olmasının temelini oluşturmaktadır. Bu ise yeterli düzeyde sağlık bilgisine sahip olmasını
gerekli kılmaktadır (Utma, 2019:225).
Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olması beraberinde birçok sorunu da getirir bunlardan
bazıları; genel toplum sağlığı düzeyinin düşmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini kullanım
oranında azalma, tıbbi tedavi ve ilaç alımında yanlış veya eksik uygulama, sağlığa yapılan
maliyetlerde artış vb. durumlarla karşılaşılabilir (Tözün ve Sözmen, 2014: 48).
Sağlık okuryazarlığının temel amacı bireylerin yeterli sağlık bilgisine sahip olması ve bu
bilgileri etkin kullanabilmesidir. Bu çalışmanın amacı, bir tekstil fabrikasında görev yapan
çalışanların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada
ayrıca çalışanların sosyo-demografik özeliklere göre sağlık okuryazarlığı düzeylerinin
farklılık gösterip göstermediğinin belirlemesi amaçlanmıştır.
II. YÖNTEM
1.Araştırmanın Amacı:
Bu çalışmanın amacı, bir tekstil fabrikasında görev yapan çalışanların sağlık okuryazarlığı
düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada ayrıca çalışanların sosyodemografik özeliklere göre sağlık okuryazarlığı düzeylerinin farklılık gösterip
göstermediğinin belirlemesi amaçlanmıştır.
2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:
Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel türde araştırma özelliğindedir. Araştırmanın evrenini
Diyarbakır’da bir tekstil fabrikasında görev yapan 302 çalışan oluşturmuştur. %95 güven
aralığında araştırmanın örneklemi hesaplandığında istatistiksel olarak 170 kişi yeterli
olmaktadır. Bununla birlikte 1 Mart-30 Nisan 2022 tarihleri arasında bu fabrikada görev
yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 177 çalışandan yüz yüze anket yöntemiyle veriler
toplanmış ve bu sayı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu oran evrenin yaklaşık %
58’ini oluşturmaktadır.
3.Veri Toplama Araçları:
Katılımcılara uygulanan anketin ilk bölümünde sosyo-demografik özelliklere ilişkin dokuz
maddelik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı
Ölçeği
(YSOÖ) kullanılmıştır. Yetişkin bireylerin sağlık okuryazarlığı konusundaki
yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak geliştirilen bu ölçek Sezer ve Kadıoğlu (2014)
tarafından geliştirilmiş ve geçerliliği yapılmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşmakta, sağlık
bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili 22 soru, vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili 1 adet
şekil içermektedir.
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Ölçekte yer alan soruların puanlaması evet/hayır tipindeki 10 madde için pozitif anlamlı
ifadeleri işaretleyenlere 1, negatif ifadeleri işaretleyenlere 0 puan şeklinde puanlanmaktadır.
Boşluk doldurma şeklinde olan 3 madde için doğru yanıta 1, yanlış yanıta 0 puan; çoktan
seçmeli olan 8 madde için iki ve ikiden fazla doğru yanıt işaretleyenlere 1 puan, hiç
bilmeyenlere ya da doğru ile birlikte yanlış yanıt işaretleyenlere 0 puan şeklinde
puanlanmaktadır. Eşleştirme tipindeki 2 madde için ise iki veya ikiden fazla doğru
eşleştirenlere 1, diğerlerine 0 puan verilerek puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam
puanlar 0-23 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça sağlık okuryazarlık düzeyi
artmaktadır. Sezer ve Kadıoğlu (2014) çalışmalarında ölçeğin güvenilirlik değerini 0.770
olarak saptamıştır. Araştırmamızda ise ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri 0,723 olarak
bulunmuştur.
4. Araştırmada Elde Edilen Verilerin Analiz Yöntemi:
Araştırma verilerinin değerlendirilmesi için SPSS 23.00 programı aracılığıyla yapılmıştır.
Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeğine verilen cevaplar normal dağılım göstermediğinden, iki
gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda
ise Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık seviyesi %95 güven
aralığında p<0,05 olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir.
III. BULGULAR
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyo-demografik bilgileri incelendiğinde çoğunluğa göre;
%57,1 inin 21-30 yaş aralığında olduğu, %53,5 inin kadın katılımcılardan oluştuğu, %48,6
sının lise mezunu olduğu, %66,1 inin medeni durumunun bekar olduğu, %84,2 sinin mavi
yaka (makinacı, iplik temizleme, iş hazırlama, ütü, optik, kalite kontrol, paketleme,
kesimhane, tasnif, yemekhane personeli, güvenlik, temizlik personeli, teknisyen yardımcısı,
aksesuar depo, mamul depo, kumaş depo, danışma, lekeci, iğneci vb) çalışan olduğu, %52
sinin kurumda 1-5 yıl aralığında çalıştığı, % 46,9 unun toplam çalışma süresinin 1-5 yıl
aralığında olduğu, % 47,5 inin aylık 4251-5250 TL aralığında gelir düzeyine sahip olduğu ve
son olarak %87 sinin herhangi bir kronik hastalığının bulunmadığı saptanmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Değişken
N
%
Değişken
N
%
Yaş
Medeni Durum
20 ve daha küçük
22
12,4
Evli
60
33,9
21-30 yaş aralığı
101
57,1
Bekar
117
66,1
31-40 yaş aralığı
42
23,7
Meslek
41 ve üzeri
12
6,8
Mavi yaka
149
84,2
Cinsiyet
Beyaz yaka
28
15,8
Kadın
93
53,5
Kurumda çalışma süresi
Erkek
84
47,5
1 yıldan az
62
35
Eğitim durumu
1-5 yıl
92
52
İlköğretim
51
28,8
6 yıl ve üzeri
23
13
Lise
86
48,6
Toplam Çalışma süresi
Önlisans
29
16,4
1 yıldan az
33
18,6
Lisans/Lisansüstü
11
6,2
1-5 yıl
83
46,9
Aylık Gelir
6 yıl ve üzeri
61
34,5
4250 TL veya daha
48
27,1
Kronik Rahatsızlık Durumu
az
4251- 5250 TL
84
47,5
Var
23
13
5251-6250 TL
34
19,2
Yok
154
87
6251 TL veya üzeri
11
6,2
TOPLAM
177
100
TOPLAM
177
100
Katılımcıların anket sorularına verdiği cevaplar incelendiğinde (Tablo 2); 23 sorudan 12
soruya %50’nin üzerinde doğru, 11 soruya ise %50’in üzerinde yanlış cevaplar verdikleri
belirlenmiştir.
Katılımcıların çoğunlukla yanlış cevapladıkları maddeler şu şekilde belirlenmiştir:
Kilo ile boyun normal değerleri (%66,7); antibiyotik kullanımı saati (%61,6); doktorun
önerdiği vitamin ilacını kullanma süresi (%53,1); aç karnına alınması gerekli ilacın kullanım
şekli (%63,8); hastanedeki klinikler konusunda bilgiye sahip olma (%62,7); sağlık kurumuna
başvurma ve sağlık hizmeti almada zorlanma (%57,6); Hastaneden randevu alma kanalları
hakkında bilgiye sahip olma (% 81,9); sağlık sorununu doktor veya hemşireye anlatabilme
(%75,7); sağlık durumuyla ilgili rahat soru sorabilme (%77,4); sağlık broşürlerini anlama
(%67,2); iç organların adlarını bilme (%73,4).
Bunun yanı sıra ölçek sorularından alınabilecek puanlar (0-23 arasında) iken, araştırmamızda
verilen cevapların ortalamasının genel olarak düşük düzeyde olduğu saptanmıştır (Xort ± SD
= 11,11 ± 3,93) Bu da katılımcıların sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu
göstermektedir (Tablo 2).
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Tablo 2: Katılımcıların YSOY Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Frekans
%
Maddeler
Doğru Yanlış Doğru Yanlış
1. Aşağıdakilerden hangileri tansiyonun düşme
110
67
62,1
37,9
belirtileridir?(birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)
2. Aşağıdakilerden hangileri tansiyonun yükselme
157
20
88,7
11,3
belirtileridir?(birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)
3. Düzenli olarak tartılır mısınız?
95
82
53,7
46,3
4. Kilonuzun boyunuza göre normal değerler arasında
59
118
33,3
66,7
olup olmadığını biliyor musunuz?
5. Yetişkin bireylerde ateş olması için vücut ısısı kaç
130
47
73,4
26,6
derece olmalıdır?
6. Ev ortamında ateşli durumlarda ilk olarak neler
132
45
74,6
25,4
yapılabilir?(birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)
7. Aşağıdakilerden hangileri gebelikten korunmada
güvenilir
yöntemlerdendir?(birden
fazla
şık
130
47
73,4
26,6
işaretleyebilirsiniz)
8. Doktorunuz günde iki kez antibiyotik almanızı
önerdi. İlk tableti sabah 8 de alırsanız ikincisini saat
68
109
38,4
61,6
kaçta alırsınız?
9. Doktorunuzun iki günde bir almanızı önerdiği bir
vitamin ilacının ilk dozunu Salı günü aldınız. İkinci
83
94
46,9
53,1
dozunu hangi gün alırsınız
10. Doktorunuzun aç karnına almanızı önerdiği bir
64
113
36,2
63,8
ilacı ne zaman alırsınız?
11. Yemekten sonra midenizde yanma, şişlik,
hazımsızlık hissediyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki
143
34
80,8
19,2
kliniklerden hangilerine başvurabilirsiniz?(birden fazla
şık işaretleyebilirsiniz)
12. Tuvalete gittiğinizde idrarınızı yaparken yanma ve
ağrı hissediyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki
107
70
60,5
39,5
kliniklerden hangilerine başvurabilirsiniz?(birden fazla
şık işaretleyebilirsiniz)
13. Aşağıda belirtilen tarama testlerini yapılma
137
40
77,4
22,6
zamanlarına
göre
doğru
harflerle
eşleştirip
parantezlere yazınız.
14. Aşağıda hastane ile ilgili bazı klinikler verilmiştir.
Her kliniği tanımlayan doğru harflerle eşleştirip
66
111
37,3
62,7
parantezlere yazınız.
15. Sağlık hizmetleri alırken hasta haklarınızın neler
91
86
51,4
48,6
olduğunu biliyor musunuz?
16. Sağlık kurumuna başvurunuzda veya sağlık
75
102
42,4
57,6
sorunlarınızla ilgili hizmetleri alırken zorlanır mısınız?
17. Hastaneden nasıl randevu alabileceğinizi biliyor
32
145
18,1
81,9
musunuz?
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18. Doktor/hemşire’ye sağlık sorununuzu anlatmakta
zorluk yaşarmışınız?
19. Doktora/hemşireye sağlık durumunuz ile ilgili
rahatça soru sorabilir misiniz?
20. Sağlıkla ilgili haberleri takip eder misiniz?
21. Sağlıkla ilgili gazete/dergi vs. okur musunuz?
22. Sağlıkla ilgili broşürleri okuma ve anlamada
zorlanır mısınız?
23.Aşağıda oklarla belirtilen iç oranların adlarını
yazınız.
YSOY ölçeğinden alınabilecek puanlar
YSOY ölçeğinden elde edilen puanlar
YSOY ölçeğinden alınan puan ortalaması ve
standart sapma

43

134

24,3

75,7

40

137

22,6

77,4

99
138

78
39

55,9
78,0

44,1
22,0

58

119

32,8

67,2

47

130

26,6

73,4

Minimum: 0
Minimum: 1

Maksimum: 23
Maksimum: 19

X ± SD = 11,11± 3,93

Tablo 3’te katılımcıların yetişkin sağlık okuryazarlık düzeyleri ile sosyo-demografik
özellikleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin analiz sonuçları verilmiştir.
Katılımcıların kronik hastalıklarının bulunma durumu ile SOY düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre kronik hastalığı olan katılımcıların kronik
rahatsızlığı olmayan katılımcılara göre SOY düzeylerinin istatistiksel olarak daha yüksek
düzeyde olduğu saptanmıştır (p<0,05). Katılımcıların meslek grupları ile SOY düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre beyaz yaka (bant şefleri,
paketleme sorumlusu, insan kaynakları, üretim şefi, aksesuar, kumaş ve mamul depo
sorumluları, planlama uzmanları, kalite güvence müdürü, etüt uzmanı, kesimhane sorumlusu,
teknisyen ve işveren vekili) olarak görev yapanların mavi yaka olarak görev yapan
katılımcılara göre SOY düzeylerinin istatistiksel olarak daha yüksek düzeyde olduğu
saptanmıştır (p<0,05). Katılımcıların eğitim düzeyleri ile SOY düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre ilköğretim mezunlarının diğer eğitim düzeylerine
göre SOY düzeylerinin istatistiksel olarak daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Katılımcıların aylık gelir düzeyleri ile SOY düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu
belirlenmiştir. Buna göre aylık gelir düzeyi 5251 TL ve üzeri olan katılımcıların SOY
düzeylerinin daha düşük gelir düzeyine sahip katılımcılara göre istatistiksel olarak daha
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumda
çalışma süresi ve toplam çalışma süresi ile SOY düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı saptanmıştır (P> 0,05).
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Tablo 3: Katılımcıların Yetişkin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Puanlarının SosyoDemografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması (N=177)
Std.
Değişkenler
N
Ort.
Sonuç
sapma
Kadın
93 11,61 4,02
z = -1,930
Cinsiyet
p = 0,054
Erkek
84 10,55 3,77
Evli
60 10,90 4,15
z =-,574
Medeni durum
p = ,566
Bekar
117 11,22 3,82
Kronik hastalık
durumu

Meslek grubu

Yaş

Eğitim durumu

Kurumda çalışma
süresi
Toplam çalışma
süresi

Gelir düzeyi

Var

23

12,86

3,58

Yok

154 10,85

3,92

Beyaz yaka

28

14,57

3,25

Mavi yaka

149 10,46

3,70

20 veya daha küçük
22 10,95
21-30
101 11,41
31-40
42 10,66
41 ve üzeri
12 10,41
İlköğretim
51 8,96
Lise
86 11,12
Önlisans
29 13,27
Lisans/Lisansüstü
11 15,27
1 yıldan az
62 11,09
1-5 yıl
92 11,33
6 yıl ve üzeri
23 10,26
1 yıldan az
33 10,18
1-5 yıl
83 11,33
6 yıl ve üzeri
61 11,31
4250 TL veya daha az 48 9,81
4251-5250 TL
84 10,94
5251-6250 TL
34 12,76
6251 TL veya üzeri
11 13,00

3,33
3,79
4,35
4,71
3,56
3,51
3,87
2,32
3,82
3,96
4,12
4,08
3,73
4,10
4,15
3,59
3,56
4,47

z =-2,242
p = 0,025
z =-5,132
p = 0,000
χ²=1,811
p = 0,613

χ²=37,779
p = 0,000
χ²=1,399
p = 0,497
χ²=1,862
p = 0,394
χ²=12,776
p = 0,005

IV. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Sağlık okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada tekstil fabrikası
çalışanlarından veriler toplanarak değerlendirilmiştir. Çalışmada sağlık okuryazarlığı
düzeyinin genel olarak düşük olduğu saptanmıştır. Literatür incelendiğinde ülkemizde genel
olarak düşük veya sınırlı düzeyde SOY bilgisine sahip olunduğu ve araştırma bulgumuz ile
benzer sonuçların elde edildiği saptanmıştır (Yılmazel ve Çetinkaya, 2015; Çatı vd., 2017;
Deniz, 2018; Demirli, 2019; Bakan ve Yıldız, 2019; Doğan ve Çetinkaya, 2019; Hazer ve
Ateşoğlu, 2019; Arıkan, 2020; Akyol Güner vd., 2020; İkiışık vd., 2020; Tarhan vd., 2021:
Güneş,2022). T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü (SGGM)
tarafından 2018 yılında yapılan “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri
Araştırma” sonucuna göre Türkiye’ de yaşayan her 10 kişiden 7’sinin düşük düzeyde sağlık
okuryazarlık bilgisi olduğu saptanmıştır (TC. Sağlık Bakanlığı, 2022).
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Tüm bu sonuçlardan hareketle ülkemizde mevcut düşük sağlık okuryazarlığı düzeyini
artırmak ve çağdaş sağlık anlayışına sahip olmak için sadece bireysel değil toplumca bu
konuda iyileştirici çalışmalar yapılması gerekmektedir ( Berberoğlu vd., 2018: 579).
Katılımcıların genel olarak, kilo ve boy normal değerlerine sahip olup olmadıkları konusunda
bilgiye sahip olmadıkları, aç karnına alınması gereken ilaçlarda, antibiyotik veya vitamin
kullanımında sonraki doz alımlarında doktor önerisine özen göstermedikleri belirlenmiştir.
Katılımcıların hastanedeki kliniklerin doğru tanımlamasını yapmada, sağlık kurumuna
başvurmada ve hizmet almada zorlandıkları, randevu alımının nasıl olacağını yeterince
bilmedikleri, sağlık personeline sağlık sorunlarını anlatmakta zorluk yaşadıkları ve sağlık
durumlarıyla ilgili rahatça soru soramadıkları, iç organlarının yerlerini bilmede ve sağlıkla
ilgili broşürleri anlamada zorlandıkları belirlenmiştir.
Katılımcıların bazı sosyo-demografik özellikler açısından sağlık okuryazarlığı düzeylerinde
anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Meslek açısından beyaz yakalılarda, eğitim düzeyi
yüksek olanlarda, aylık gelir düzeyi daha yüksek olanlarda (5251 TL ve üzeri) ve herhangi bir
kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Koç (2020) tarım işçilerine yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonucunda eğitim düzeyi düşük
olan grubun SOY düzeyinin de düşük olduğunu saptamıştır. İbrahimoğlu ve ark.(2019)
fabrika çalışanlarına uyguladıkları çalışma sonucunda eğitim ile SOY arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Değerli ve Tüfekçi (2018) Isparta merkezde 15 yaş
üstü katılımcılara uyguladığı anket sonucunda eğitim düzeyi arttıkça SOY düzeyinin arttığını
saptamıştır. Benzer şekilde Duong ve arkadaşları (2016) tarafından 6 farklı Asya ülkesinde 15
yaş üstü ve ortalama 10.024 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda eğitim düzeyi
ile SOY arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Cho ve arkadaşları (2008)
gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda eğitim düzeyi ile sağlık okuryazarlık arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. İbrahimoğlu ve ark.(2019) fabrika
çalışanlarına uyguladıkları çalışma sonucunda eğitim ile SOY arasında pozitif yönde anlamlı
ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak gerek bireysel gerek toplumsal düzeyde yeteri kadar sağlık
bilgisine sahip olunmasında ve SOY düzeyinin artırılmasında eğitimin yeri ve önemi
yadsınamaz.
Katılımcıların gelir düzeylerine ilişkin farklı çalışmalar ele alındığında; Çimen ve Bayıktemel
(2017) tarafından kronik hastalığı olan yaşlı bireylere yönelik yapılan çalışma sonucunda gelir
düzeyi düştükçe sağlık okuryazarlık düzeyinin de düştüğü saptanmıştır. Deniz ve
arkadaşlarının (2020) öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda en yüksek
gelir düzeyine sahip grubun SOY düzeyinin mükemmel seviyede olduğu belirlenmiştir.
Uğurlu ve Akgün’ün (2019) hastalığı olan bireyler üzerine yaptığı araştırma sonucunda sağlık
düzeyi kötü veya çok kötü olan ve yüksek riskli hastalar, eğitim düzeyi düşük olan ve gelir
seviyesi yeterli olmayan hastaların SOY puanlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Benzer sonuçlar Bükecik ve Adana’nın (2021) gerçekleştirdikleri çalışmada da saptanmıştır.
Yüksek düzeyde eğitim seviyesine ve gelir düzeyine sahip katılımcıların SOY düzeylerinin
daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Araştırma bulgularımıza göre; eğitim düzeyinin ve ekonomik olarak daha iyi bir gelir
seviyesine sahip olmanın, sağlık okuryazarlığı düzeyine önemli ölçüde katkı sağladığı
belirlenmiştir.
Katılımcıların özellikle akılcı ilaç kullanımı, vücut kitle indeksi, hastanedeki hizmet alımı,
sağlık personeliyle etkili iletişim gibi konularda eksikleri olduğundan, öncelikle bu konularda
olmak üzere sağlık okuryazarlığı düzeylerini yükseltecekleri eğitimlerin verilmesi önerilebilir.
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Bireylerin sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesi toplum sağlığının artmasına da katkı
sağlayacaktır. Halk sağlığı hizmeti sunan kurumların ilgili yerleşim yerlerinde farklı
sektördeki fabrikalarda veya işletmelerde çalışanlara yönelik toplum sağlığını artıracak sağlık
eğitimi plan ve uygulamaları yapmaları önerilebilir. Katılımcıların sağlık durumlarıyla ilgili
rahatça soru soramadıklarından dolayı sağlık personelinin bilgilendirme yapması, hastalarla
etkili iletişim ve geri bildirime önem vermesi de önemli katkılar sağlayabilir.
Çağımızda sosyal medyanın gücü insan hayatında önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle birçok
farklı kanal kullanılarak (örneğin sosyal medya hesaplarında rutin kontrollerini sağlarken
sağlık bilgisine yönelik bilgi içerikli video/mesajların daha sık karşılarına çıkması veya
konuya ilişkin eğitici ve renkli bir telefon uygulaması geliştirilerek sağlığa ilişkin edinecekleri
bilgileri özellikle öğrenmek için çabalayarak değil yaşamlarının doğal bir parçası gibi takip
etmeleri sağlanarak) genel olarak SOY düzeyleri yükseltilebilir.
Çalışma bulguları söz konusu tekstil fabrikası çalışanları ile sınırlı olduğundan genellenemez.
Bununla birlikte gelecek araştırmalarda karşılaştırmalar yapılması için benzer araştırmaların
yapılması ve farklı sektörlerde çalışanların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin araştırılması
önerilebilir.
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EVALUATION OF PARENTS' HEALTH LITERACY LEVELS ACCORDING TO
VARIOUS VARIABLES
Aslıhan ÖZTÜRK EYIMAYA
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Abstract
Background: Children depend on their parents to protect, maintain and improve their health.
Therefore, parents' health literacy levels affect their children's health. The aim of this study is
to evaluate the health literacy levels of parents of primary school children according to
various variables.
Methods: A cross-sectional design was used for this study. The research was carried out in a
primary school with 1526 students in Ankara between February and March 2020. In the study,
747 parents who agreed to participate in the study were reached without choosing a sample. A
personal information form and the European Health Literacy Survey (HLS-EU) were used for
data collection. The statistical analyses were performed using SPSS Version 21 software.
Frequency and percentage for categorical variables; minimum, maximum, mean and standard
deviation values were calculated for numerical variables. T test, ANOVA and Chi-square test
were used in the analyses. Ethics committee permission and institutional permission were
obtained to conduct the study.
Results: 80.9% of the parents are women, 46.9% are high school graduates and 59.5% are
housewives. The ratio of those whose family's monthly income and expenses are equal is
54.5%. The rate of those who sometimes read books is 71.8%. The rate of those who defined
their own health as good was 47.7%, and the rate of those who defined their child's health as
good was 46.6%. According to HLS-EU, health literacy rates were found to be 12.6% for
inadequate health literacy, 42.6% for problematic-limited health literacy, 28.8% for sufficient
health literacy and 16.1% for excellent health literacy. A significant relationship was found
between health literacy level and age, place of residence for the longest time, frequency of
reading, parental health status, and child's health status (p<0.05).
Conclusions: This study revealed that age, place of residence for a long time, frequency of
reading, parental health status and child's health status are related to parent's health literacy
level. These results should be taken into account when planning interventions to increase the
health literacy level of parents.
Keywords: children, health literacy, parents, schoolchildren
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ÖZET
Halk sağlığı alanında yeni ve güncel bir kavram olan üçüncü el sigara dumanı, sigara
içildikten sonra havada kalan dumanda bulunan zararlı maddelerin eşya, insan ve yüzeylere
sinmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü el duman sigara içilen kapalı ortamda
duvar, zemin ve tezgah gibi birçok yüzeyde bulunur. Üçüncü el duman yüzeylerde aylarca
hatta yıllarca kalabilir. Sigaranın içildiği kapalı ortamlarda bulunan kumaşlar üçüncü el
duman için rezervuar görevi görmektedir. Üçüncü el dumana deri ve solunum yoluyla birçok
açıdan maruziyet söz konusu olabilir. Üçüncü el dumanın sağlığı nasıl etkilediği belirsizliğini
korusa da, yapılan hayvan deneylerinde insan sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu
kanıtlanmıştır. Üçüncü el dumana maruz bırakılan farelerin akciğer ve karaciğerlerinde
olumsuz değişiklikler olduğu, hiperaktif davranışlar sergiledikleri ve bu farelerde yara
iyileşmesinin geciktiği belirtilmiştir. Üçüncü el dumanın her yaştan bireyi olumsuz etkilediği,
özellikle sigara kullanmayan bireyler ile bebek ve çocukların maruziyet riskinin daha yüksek
olduğu bildirilmiştir. Düşük sosyoekonomik düzey ile üçüncü el dumana yüksek maruziyet
riskinin ilişkili olduğu belirtilmektedir. Halk sağlığı açısından önemli bir sorun olarak kabul
edilen üçüncü el dumandan bireyleri ve toplumları korumak için mikro ve makro düzeyde
önlemler alınması bir gerekliliktir. Özellikle çocuklar ve bebekler için sigara içilmeyen bir ev
ortamının sağlanması, tüm kapalı ortamlarla birlikte sigara içmeyen bireylerin çalışma
ortamının sigara dumansız olması, sigara içilen ortamlardaki eşyaların değiştirilmesi ve
duvarların boyanması alınabilecek önlemlerin en önemlileridir. Üçüncü el duman konusuyla
ilgili toplumsal düzeyde farkındalığı artırmak için politikalar geliştirilmesinin, ev, iş ve okul
ortamlarında tüm yaş gruplarından bireylere yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılarak
toplumun üçüncü el dumanla ilgili inançlarının belirlenmesinin ve sigara kullanan bireylerin
davranış değişimine motive edilmelerinin alınacak önlemlerin etkinliğini arttıracağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda bu derleme çalışmasında, üçüncü el sigara dumanı ile ilgili
farkındalık oluşturmak ve halk sağlığı açısından önemini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı, Sigara bıraktırma, Üçüncü el duman, Davranış değişimi.
THIRD-HAND SMOKE AND ITS IMPORTANCE FOR PUBLIC HEALTH
ABSTRACT
Third-hand cigarette smoke, which is a novel and current concept in the field of public health,
is defined as the permeation of harmful particulates in the smoke left in the air after smoking,
on objects, surfaces, and individuals. Third-hand smoke is found on many surfaces such as
walls, floors and counters in smoked indoors. Third-hand smoke can stay on surfaces for
months or even years. Fabrics in indoor places where smoked serve as reservoirs for thirdhand smoke. Skin and respiratory exposure to third-hand smoke can occur in many ways.
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Although it remains unclear how third-hand smoke affects the health, its negative effects on
human health has been proven in the conducted animal testing. Mice, exposed to third-hand
smoke, have negative changes in their lungs and livers, exhibit hyperactive behaviors, and
delayed wound healing were reported. Third-hand smoke is known to adversely affect
individuals of all ages, and the risk of exposure is higher, especially for infants and children
along with non-smokers. Low socioeconomic status is stated to be associated with the highest
risk of exposure to third-hand smoke. It is a necessity to take micro and macro-level measures
to protect individuals and communities from third-hand smoke, which is considered to be an
important problem in terms of public health. Providing a non-smoking home environment,
especially for children and infants, making the work environments smoke-free along with all
the indoor environments, changing the furniture in smoked indoors and painting the walls are
the most important measures which can be taken. It is thought that, making policies to raise
awareness about third-hand smoke on the community level, investigating the beliefs about
third-hand smoke of the community by planning educations and studies for individuals from
all age groups in home, work and school environments, and motivating smokers to change
their behavior will increase the effectiveness of the measures to be taken. In this context, it
was aimed to raise awareness about third-hand smoke and to reveal its importance in terms of
public health in this literature review.
Keywords: Smoking cessation, Public health, Third-hand smoke, Behavior change
GİRİŞ
Sigaranın sağlığı olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Tüm dünyada 30-70 yaş arası
nüfusta ölümlerin (prematüre ölümler) ilk dört nedeni olan kanser, KOAH, diyabet ve iskemik
kalp hastalıklarının risk faktörlerinden biri sigaradır (WHO, 2022). Aktif sigara içiciliği
kadar, sigara dumanına maruziyetin de insan sağlığına zarar verdiği bilinmektedir (Xie vd.,
2021). Tüm dünyada yaklaşık 600 bin prematüre ölümün, çevresel tütün dumanı nedeniyle
meydana geldiği bildirilmiştir (WHO-EMRO, Son Erişim Tarihi: 13.06.2022). Çevresel tütün
dumanına ikinci el duman ve üçüncü el duman olmak üzere iki şekilde maruziyet söz
konusudur (Protano & Vitali, 2011). Halk arasında pasif içicilik olarak bilinen ikinci el sigara
dumanı, sigara dumanına direkt maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır (WHO-EMRO,
Son Erişim Tarihi: 13.06.2022). Üçüncü el duman ise, pasif duman temizlendikten sonra
ortamda kalan toksik kalıntı olarak ifade edilen ve halk sağlığını tehdit ettiği bilinen yeni bir
kavramdır (Record vd., 2022).
Literatürde (Barnoya & Glantz, 2005; Besaratinia & Pfeifer, 2008; Öberg vd., 2011) ikinci el
sigara dumanı ve sağlığa etkileri konusunda çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bununla
yakından ilişkili olan üçüncü el sigara dumanı kavramı ile ilgili kaynakların sınırlı sayıda
olduğu görülmektedir (Díez-Izquierdo vd., 2018). Bu bağlamda bu derleme çalışmasında,
üçüncü el sigara dumanı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve halk sağlığı açısından önemini
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Üçüncü El Sigara Dumanı Kavramı
Üçüncü el sigara dumanı kavramı, ilk olarak Winickoff ve arkadaşlarının 2009 yılında
yaptıkları bir çalışmada geçmiştir (Winickoff vd., 2009). Zaman içerisinde yapılan farklı
çalışmalarda arta kalan duman/eskimiş duman/bayat tütün dumanı terimleri kullanılmış olsa
da (Acuff vd., 2016; Matt vd., 2011), üçüncü el duman terim olarak kabul görmüş ve
literatürde daha yaygın olarak kullanılmaya devam edilmiştir (Díez-Izquierdo vd., 2018).
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Üçüncü el sigara dumanı, sigara içildikten sonra havada kalan dumanda bulunan toksik
maddelerin eşya, insan ve yüzeylere sinmesi durumu olarak tanımlanmaktadır (Ayaz-Alkaya
& Terzi, 2017; Matt vd., 2011). Yapılan bir çalışmada sigara içilen evlerin, bireyler sigarayı
bıraktıktan sonra altı ay daha üçüncü el duman ile kontamine olduğu bulunmuştur (Matt vd.,
2017). Sigarada bulunan zararlı kimyasalların giysi, saç, deri, ortam tozu ile birlikte ev
ortamındaki her çeşit eşya ve duvarlar tarafından emilerek buralarda yaklaşık 30 yıl
kalabildiği bilinmektedir (Haardörfer vd., 2017; Matt vd., 2017). Özellikle sigaranın içildiği
kapalı ortamlarda bulunan kumaşların, üçüncü el duman açısından rezervuar görevi gördüğü
belirtilmektedir (Bahl vd., 2014). Kanada’da yapılan bir çalışmada döşemeler, halılar ve
kumaştan yapılmış olan diğer tüm eşyaların sigara dumanındaki kimyasalları diğer yüzeylere
göre daha kolay emerek daha uzun süreli bünyesinde barındırdığı belirlenmiştir (Park vd.,
2022).
Üçüncü El Sigara Dumanının Sağlığa Etkileri
Üçüncü el dumana maruz kalmanın derecesinin ölçülmesi zor olsa da, sigara içen bireylerle
aynı ortamda yaşamak, hem ikinci hem de üçüncü el dumana eş zamanlı maruz kalma
açısından kolaylaştırıcı bir faktör olarak görülmektedir (Acuff vd., 2016). Her gün sigara içen
bir kişi ile aynı konutta en az altı ay birlikte yaşamak, üçüncü el dumana maruziyet olarak
kabul edilmektedir (Wen vd., 2022). Üçüncü el dumanın çok sayıda spesifik biyobelirteci
olmakla birlikte, en sık saptananların nikotin, nitrozamin ve kotinin olduğu bildirilmiştir
(Díez-Izquierdo vd., 2018). Konu ile ilgili yapılan hayvan deneylerinde, üçüncü el dumanın
sağlığı olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır (Karim vd., 2015; Martins-Green vd., 2014; Torres
vd., 2021). Üçüncü el dumana maruz bırakılan farelerin akciğer ve karaciğerlerinde olumsuz
değişiklikler olduğu, hiperaktif davranışlar sergiledikleri ve bu farelerde yara iyileşmesinin
geciktiği belirtilmiştir (Martins-Green vd., 2014). Benzer şekilde, üçüncü el dumana maruz
kalan farelerde tromboz riskinin arttığı ve karaciğer metabolizmasının bozularak karaciğer
yağlanmasına sebep olduğu gözlenmiştir (Karim vd., 2015; Torres vd., 2021).
Üçüncü el sigara dumanından kaynaklı uçucu organik kimyasallarının solunmasının kısa
dönemde insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Bahl vd.,
2016). Yapılan bir çalışmada, küçük yaş grubu, kadın cinsiyeti, yüksek gelir ve yüksek eğitim
düzeyinin, üçüncü el dumanın sağlık üzerindeki etkilerine ve çevrede kalıcılığına inancı
arttırdığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada; yaşlıların, erkeklerin, düşük gelirli grupların ve
kiracıların üçüncü el dumanın olumsuz etkileri ile ilgili bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu
saptanmıştır (Xie vd., 2021). Çin’de kadınlarla yapılan bir çalışmada, üçüncü el sigara dumanı
%25 daha yüksek serviks kanseri insidansı riski ile ilişkilendirilmiştir. Aynı çalışmada,
üçüncü el dumana maruz kalma süresinin uzamasının, serviks kanseri riskini artırdığı
bildirilmiştir (Wen vd., 2022). Çin’de yapılan başka bir çalışmada, üçüncü el sigara dumanına
maruz kalan gebelerin postpartum depresyon riskinin yaklaşık iki kat daha fazla olduğu ve
üçüncü el sigara dumanına maruz kalmanın postpartum depresyon için bir risk faktörü
olabileceği belirlenmiştir (Wang vd., 2018). Bir sistematik derleme çalışmasında, üçüncü el
sigara dumanına maruz kalmanın her yaş gurubundan bireyi etkilemekle birlikte, özellikle
bebekler ve çocuklar için zararlı olduğu belirtilmiştir (Díez-Izquierdo vd., 2018). ABD’de
yenidoğan yoğunbakım ünitesinde bebeği olan ebeveynlerle yapılan bir çalışmada, bebeklerin
yakınındaki yüzeylere (yatak, çarşaf vb.) dokunan sigara içen ebeveynlerin ellerindeki nikotin
yoğunluğu nedeniyle kirlenen ortamın, bebeklerin üçüncü el duman maruziyetlerini arttırdığı
bildirilmiştir (Northrup vd., 2021). Üçüncü el sigara dumanına maruziyetin orta ve uzun
vadeli etkileri bilinmediği için (Díez-Izquierdo vd., 2018), konu ile ilgili daha fazla
araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Üçüncü El Sigara Dumanının Halk Sağlığı Açısından Önemi
Üçüncü el sigara dumanı, küresel bir halk sağlığı sorunudur (Gonzalez vd., 2021). Bununla
birlikte, üçüncü el sigara dumanı ile ilgili toplumsal farkındalığın yetersiz olduğu
bilinmektedir (Bell, 2014). Hong Kong’ta yapılan bir çalışmada, ebeveynlerin çoğunluğunun
tütün kullanımı, sigarayı bırakma ve çocukların çevresel tütün dumanına maruz kalması
konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının yetersiz olduğu bulunmuştur (Dai vd., 2021).
Bireylerde konu ile ilgili bilgi ve farkındalığın artırılmasıyla, özellikle önemli bir risk grubu
olan bebek ve çocukların üçüncü el dumanın zararlarına karşı korunabileceği bildirilmektedir
(Bahl vd., 2014). Kuveyt’te yapılan bir çalışmada, üçüncü el dumanın zararı ve çevresel
kalıcılığı konusunda güçlü inançlara sahip olan ebeveynlerin, ev ortamında sigara içilmesine
karşı daha katı bir tutum içerisinde oldukları gösterilmiştir (Shehab & Ziyab, 2021). Bu
nedenle, tütün dumanına pasif maruz kalmanın olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan
sağlığı geliştirme kampanyalarına ve sigara içilmeyen evleri teşvik etme girişimlerine, üçüncü
el dumanın zararları ve çevrede kalıcılığı ile ilgili eğitimlerin dahil edilmesi önerilmektedir
(Shehab & Ziyab, 2021). ABD’de okul çağı çocuklarında üçüncü el dumana maruz kalma ile
yetersiz uyku arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada üçüncü el sigara dumanına maruz
kalan çocuklar arasında yetersiz uyku sorununun yaygın olduğu bildirilmiştir. Aynı
çalışmada, ebeveynleri sigarayı bırakmaya teşvik etmenin, çocukları ilgili risklerden tam
olarak korumak için gerekli olduğu belirtilmiştir (Merianos vd., 2021).
SONUÇ
Halk sağlığı açısından önemli bir sorun olarak kabul edilen üçüncü el dumandan bireyleri ve
toplumları korumak için mikro ve makro düzeyde önlemler alınması bir gerekliliktir.
Özellikle çocuklar ve bebekler için sigara içilmeyen bir ev ortamının sağlanması, tüm kapalı
ortamlar ve sigara içmeyen bireylerin çalışma ortamının dumansız olması, sigara içilen
ortamlardaki eşyaların değiştirilmesi ve duvarların boyanması alınabilecek önlemlerin en
önemlileridir. Üçüncü el duman konusuyla ilgili toplumsal düzeyde farkındalığı artırmak için
politikalar geliştirilmesinin, ev, iş ve okul ortamlarında tüm yaş gruplarından bireylere
yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılarak toplumun üçüncü el dumanla ilgili inançlarının
belirlenmesinin ve sigara kullanan bireylerin davranış değişimine motive edilmelerinin
alınacak önlemlerin etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Korona virüs hastalığı (Covid-19), SARS CoV-2 virüsünün neden olup daha sonra insanlara
bulaştığı bir hastalıktır. Bu hastalığın kişilere etkileri farklılık göstermektedir. Hastalık 65 yaş
ve üzeri bireylerde yüksek riskli olarak görülmekte; bu bireyin ölüm oranları yetişkin ve genç
bireylere göre daha fazla olmaktadır. Genç bireyler ise çoğunlukla virüsün taşıyıcısı olmakta
ve bu bireylerin enfekte olanları ise hafif ile orta düzeyde semptomlarla hastaneye
kaldırılmadan iyileşebilmektedir. Genel olarak Covid-19 salgınına yakalanan kişilerin çoğu,
hafif ve ora düzeyde semptomlar göstermekte ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan
iyileşmektedir. Bazı bireyler ise ciddi şekilde hastalanmakta ve tıbbi yardıma ihtiyaç
duymaktadır. Tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastalar için tüm dünyada ‘aşı’ olma zorunluluğu
gündeme gelmiştir. Dünya genelinde salgın hastalıkların yayılımını engelleme yöntemlerinin
en önemlilerinden biri aşılama yöntemidir. Aşılama yöntemi kullanılarak salgın hastalıkların
tamamen yok edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye de dahil çoğu ülke sağlık
elçileri, Covid-19 salgın sürecinin aşı ile son bulacağını kararlaştırmıştır. Zorunluluğu
düşünülen Covid-19 aşısı, hastalığına karşı kazanılmış bağışıklık ağlamayı amaçlayan
bir biyoteknolojik üründür. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri aşı üretimi ile ilgili
çalışmalar devam ederken, hastalığın hızla yayılması ile aşıların bir zorunluluk olarak
tartışılmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın konusu aşı zorunluluğu ile ilgili tartışmaları
kapsamamaktadır. Araştırmanın amacı, aşıların kişilere ulaştırılmasındaki tedarik sürecidir.
Öncelikle aşıların ülkeler bazlı olarak üretilmesi ve dünyadaki her bireye ulaşmasının bir
tedarik süreci olarak nasıl olacağı ortaya konulmaktadır. Aşıların üretiminden itibaren
saklanmasından bireylere uygulanmasına kadar ve özellikle bireylerin bağışıklıklarını
artırmasındaki etkisinde, aşı tedarik süreci oldukça önemlidir. Aşıların olumlu etkisinde ve
salgının önüne geçilebilmesinde, aşıların tedarik zinciri aşamalarından herhangi birinde soğuk
zincirin bozulmaması ve aşılara uygun koşullarda işlem yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmada aşı tedarik sürecinde, aşıların üreticiden bir sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan
sağlıklı bireylere bağışıklık kazandırılması amacıyla uygulanmasına kadar olan sürecin
zorlukları, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının tepkisi ve zorluklarla baş etme süreci
araştırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Hastanesi çalışanlarından 15 kişiye kurum ve kişi onay ve kabul doğrultusunda nicel
araştırma yöntemlerinden kalitatif yöntem kullanılarak araştırma yapılmıştır. Covid-19
pandemi döneminde sağlık kuruluşlarında yaşanan fiziksel ve psikolojik zorluklar, aşıların
tedarik sürecinde ve özellikle bireylere ulaştırılmasında önemli bir faktör olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Aşı tedarik süreci, Soğuk tedarik zinciri, Covid-19
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THE PROCESS OF SUPPLY OF COVID-19 VACCINES FROM PRODUCTION TO
INDIVIDUALS: A HOSPITAL RESEARCH
ABSTRACT
Corona virus disease (Covid-19) is an infectious disease caused by the SARS CoV-2 virus
and its effects on individuals vary. The disease is seen as high risk in individuals aged 65 and
over; the death rate of this individual is higher than that of adult and young individuals.
Young individuals, on the other hand, are mostly carriers of the virus, and the infected
individuals of these individuals can recover without hospitalization with mild to moderate
symptoms. In general, most people who contract the Covid-19 outbreak show mild to
moderate symptoms and recover without the need for special treatment. Some individuals
become seriously ill and need medical attention. The necessity of being 'vaccinated' has come
to the fore all over the world for patients who need medical help. One of the most important
methods of preventing the spread of epidemic diseases around the world is the vaccination
method. It is seen that epidemic diseases are completely destroyed by using the vaccination
method. In this direction, health ambassadors of most countries, including Turkey, have
decided that the Covid-19 epidemic process will end with a vaccine. The Covid-19 vaccine,
which is considered obligatory, is a biotechnological product that aims to create acquired
immunity against the disease. While studies on vaccine production have continued since the
first day the virus emerged, vaccines have been discussed as a necessity with the rapid spread
of the disease. The subject of this study does not cover the discussions about the necessity of
vaccination. The purpose of the research is the procurement process in delivering vaccines to
people. First of all, it is revealed how vaccines will be produced on a country basis and how
they will reach every individual in the world as a procurement process. The vaccine supply
process is very important, starting from the production of vaccines, from their storage to their
administration to individuals, and especially in their effect on increasing the immunity of
individuals. In order to have the positive effect of vaccines and to prevent the epidemic, the
cold chain should not be disrupted at any of the supply chain stages of vaccines and the
vaccines should be processed under appropriate conditions. In this study, it is aimed to
investigate the difficulties of the process from the manufacturer to a health institution, from
the health institution to the administration of the vaccines in order to immunize healthy
individuals, the reaction of the health workers in this difficult process and the process of
coping with the difficulties. In this direction, 15 people from Yedikule Chest Diseases and
Thoracic Surgery Hospital employees were researched using the qualitative method, one of
the quantitative research methods, in line with the approval and acceptance of the institution
and person. The physical and psychological difficulties experienced in health institutions
during the Covid-19 pandemic period have been an important factor in the supply process of
vaccines and especially in delivering them to individuals.
Keywords: Supply Chain, Vaccine supply process, Cold supply chain, Covid-19
1.GİRİŞ
Covid-19 aşısının başarılı bir şekilde geliştirilmesi, dünyadaki hemen hemen tüm ülkeleri ve
insanları ilgilendirmektedir. Pandemiyi kontrol altına almak ve yayılımını önlemek için etkili
ve güvenli bir Covid-19 aşısı geliştirilmesi oldukça önemlidir (Han, Xu ve Ye, 2021: 1).
Çünkü dünyadaki genel düşünce, hastalıkların ve salgınların aşılanma yöntemleriyle
önlenmesinin mümkün olabileceğidir.
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Hastalığa karşı bağışıklığın kazanılmasında, bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik en başarılı
ve uygun maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olduğundan, Covid-19' a karşı aşıların virüsü
önlemek ve kontrol etmek için büyük önem taşıdığı düşünülmektedir (Wang vd., 2020: 2).
Üretilen aşıların uygulama aşamasında, hangi aşının etkili olduğu tartışma konusu olurken,
genel kabul gören konulardan birisi aşıların pozitif etki sonuçlarını alabilmek için aşıların
tedariğinde soğuk zincir uygulamalarıdır. Aşının uygun olmayan koşullarda taşınması ve
saklanması içindeki maddeleri etkisiz hale getirebilmektedir (Dizbay vd., 2021 16/62, 922944). Bu sebeple aşıların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması, aşırı sıcaklıklara
karşı özenle yapılmalıdır. Bu doğrultuda soğuk zincir yöntemini öncelikli olarak ele almak
gerekmektedir. ‘Soğuk zincir’ aşıların önerilen sıcaklık aralıklarında saklanmasını ve
taşınmasını sağlayarak üretim aşamasından uygulama noktasına kadar biyolojik ürün
kalitesini korumak için yürütülen bir süreçtir (Fahrni vd., 2022: 2). Buna ilaveten aşıların
talep ve arzında olabilecek belirsizler de aşıların etkin bir şekilde uygulanmasında etkilidir.
Aşıların fazla stoklanması veya istenildiğinde aşılara ulaşılamaması gibi sorunlar
olabilmektedir. Aşıların istendiğinde bulunamaması sorunu yaklaşık %80 ulusal düzeyde
karşılaşılan bir problemdir. Bu problemlerin sebepleri satın almadaki ve devlet fonlarındaki
gecikmeler, hatalı talep tahmini ve stok yönetimi olarak ifade edilebilir (Lydon vd., 2017).
Bu çalışmanın konusu hatalı stok yönetimini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışmada
aşıların stok yönetimi, tedarik süreci incelenmiş ve sağlık çalışanlarının, aşıların tedarik
sürecinde, saklanmasında ve kişilere uygulanmasındaki zorluklar araştırılmıştır. Bu
çalışmanın amacı Covid-19 pandemi döneminde bir hastane bazlı olarak ne gibi zorluklar
yaşandığı, bir savunma mekanizması olan ve her salgında olduğu gibi bu salgında da önleme
çalışması olan aşının ilk aşının üretiminden itibaren tedariği hastalara zerk edilmesine kadar
ki süreçte yaşanılan zorlukların oradaki sağlık çalışanlarına (mesleksüre farkederek)yansıması
ve onların tolere etme şekillerini anlatmaktır. T.C Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 15 sağlık çalışanı (13
hemşire ,2 veri giriş personeli)ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın analizinde elde edinilen bulgular açıklanmıştır. Sağlık çalışanlarının çalışma
koşullarının zor olması, çalışan sayısının yeterli olmaması, randevu sistemindeki aksaklıklar;
aşıların tedarik sürecini olumsuz olarak etkilemektedir.
2. AŞILARIN LOJİSTİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR
Covid-19 pandemisi bağlamında, bir aşının hızla piyasaya sürülmesi ve dünya çapında bir
bağışıklama kampanyasının uygulanması kritik öneme sahiptir. Ancak başarısı, ilgili tüm
taraflarca denetlenebilen operasyonel ve şeffaf bir dağıtım zincirinin mevcudiyetine bağlı
olmaktadır (Antal vd., 2021: 164). Bu durum üretilen aşının türüne göre hassas bir sürece
işaret etmektedir.
Dünyada ülkelerin çalışmaları sonucu üretilen ve bireylere uygulanan aşılar tablo 1’de
gösterilmiştir. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile
hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Covid-19
aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanmıştır.
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Tablo 1. Covid-19 Aşı Markaları
AŞI MARKASI
ÜLKESİ
Sinovac-Coronavac
ÇİN
Pfizer – Biontech
ALMANYA-RUSYA
Sputnik V Aşısı
ÇİN
Sinopharm Aşısı
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Johnson&Johnson
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Moderna Aşısı
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Astrazeneca Şirketi ve Oxford Ü.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Turkovac
TÜRKİYE
Kaynak: https://www.medicalpark.com.tr/covid-19/hg-2536
Aralık 2020'den bu yana, Pfizer/BioNTech, Moderna vb. gibi çeşitli üreticilerin aşıları, 100
milyondan fazla enfeksiyona ve 2,4 milyon ölüme neden olan Covid-19 pandemisini kontrol
etmek için toplu aşılama için onaylanmıştır. Bu aşılar birçok ülkenin ihtiyacını karşılayacak
şekilde büyük miktarlarda üretilmekte ve nakledilmektedir. Son kullanıcılara ulaşmadan önce
aşıların son derece düşük sıcaklıklarda saklanması ve güvenilir soğuk zincir lojistik ağları
aracılığıyla dağıtılması gerekir. Bu nedenle, soğuk zincir lojistiği yoluyla Covid-19 aşılarının
zamanında ve uygun maliyetli dağıtımı, karmaşık bir operasyonel zorluk haline geldi (Sun,
Andoh ve Yu, 2021: 1).
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte çeşitlenen sağlık problemlerinin etkisiyle tıbbi
malzeme ve ilaç endüstrisine talep gittikçe artmaktadır. Talebin yanı sıra tüm Dünya’yı etkisi
altına alan Covid-19 virüsünün yayılması tıbbi madde kaynaklarına kolayca ulaşmayı zorunlu
hale getirmiştir. Zamanla yarışılan bu dönemde yapılan aşı çalışmalarının sonuç vermesiyle
birlikte kaynağın tüketicilere sunulması kritik bir problem olarak ortaya çıkmaktadır (Şen,
2021: 136). Bu süreçte hastaneye gelene kadar geçen sürede aşının yolculuğu, aşının tedarik
zinciri sırasında ve hastaneye ulaşıp hastalara ulaşılana kadarki süreçte, varsa yaşanılan
zorlukları araştırmayı gerekli kılmaktadır.
Aşıların tedariğinde, soğuk zincir, aşı kalitesinde herhangi bir bozulmanın olmaması, bir diğer
ifadeyle aşının özelliğini koruması için kaçınılmazdır. Aşıların üretimden bireylere kadar
ulaşımında +2 ila +8 derece sıcaklık ve -15 ila -25 derece arasında olmak üzere muhafaza
edilmek zorundadır (Nadimuthu ve Victor, 2020: 23767). Kötü performans gösteren tedarik
zincirlerinin riskleri, aşıların güvenliği ve etkinliği için zararlı olmaktadır (Kashte, 2021:
728).
2.1. Covid-19 Aşılarının Tedarik Süreci
COVID-19 aşılarının geliştirilmesi, hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adımdır. Aşı
üretimi ve dağıtımı, büyük talepler nedeniyle uygun planlama ve uygulama gerektiren toplu
aşılama ve bağışıklama programlarında çok önemli aşamalardır. Aşıların lojistiğinde, uzaktaki
üretim alanlarından, kullanılan ulaşım modu depolarına (karayolu, havayolu, denizyolu vb.)
ve son depolama noktalarından tıp ekiplerine götürülmesine kadar her aşaması, riskli bir
lojistik eylem gerektirmektedir. Aşı üretim tedarik zincirinin özelliklerine odaklanan ve
genellikle üretim ekonomisi, küresel insani bağışıklama çabası veya her ikisinin bir
kombinasyonu ile ilgili yönlere odaklanan çok az akademik veya kamuya açık endüstri yayını
bulunmaktadır (Golan vd., 2021: 1731).
Aşı tedarik zinciri, merkezi olmayan karar verme, siyasi kararların aşı tahsisi üzerindeki
etkisi, karar vermenin ve zamanında hareket etmenin önemi gibi çeşitli benzersiz nitelikler
nedeniyle diğer tedarik zincirlerinden belirgin bir şekilde farklıdır.
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Covid-19 salgını sırasında dünya genelinde aşıların zamanında ve düşük maliyetli dağıtımını
sağlamak için, talep ve arz belirsizliklerindeki boşluğu kapatabilecek esnek ve duyarlı bir
tedarik zinciri uygulamak gerekiyor. Aşı tedarik zincirinde ürün, üretim, tahsis ve dağıtım
aşamaları süreçlerinin başarısında verimli ve etkin soğuk zinciri uygulamaları gerekmektedir
(Sun, Andoh ve Yu, 2021: 2).

Şekil 1. Ultra Soğuk Sıcaklıklarda Aşı Taşıma Kapları
Kaynak: Paris, Costas, ve Jared S. Hopkins. “Pfizer Sets Up Its ‘Biggest Ever’ Vaccination
Distribution Campaign,” 11 Aralık 2020.
Aşının uygun olmayan bir ortama maruz kalması (soğuk zincirin ihlal edilmesi, aşırı ısınma
veya donma vb.) etkisinin azalmasına yol açabilmektedir. Soğuk zincir sürecinin, aşının
üretiminden uygulanmasına kadar etkili olması önemlidir. Soğuk zincirin verimli
sürdürülmesi, aşı üreticilerinin, dağıtımcılarının, sağlık personelinin ve hükümetlerin ortak
sorumluluğundadır. Etkini bir soğuk zincir için üç ana unsur şarttır. Bunlar (1) iyi eğitimli
personel (2) güvenilir depolama (3) sıcaklık izleme ekipmanı ve doğru aşı envanteri
(AboulFotouh, Cui ve Williams, 2021: 8).
Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan Covid-19 aşıları, antiserum, enjektör ve
taşıma kabı gibi soğuk zincir malzemelerinin lojistik yönetimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı Aşı/Antiserum
Lojistik Birimi tarafından yürütülmektedir. Aşı dağıtımı Aşı Takip Sistemi (ATS)
kontrolünde aşıların her bir sağlık tesisine kadar dağıtımı şeklinde sağlanacaktır. Aşı takip
sisteminin en güzel yanı her bir dozun stok ve ısı takibinin yapıldığı yerli ve millî bir sistem
olmasıdır. Böylelikle soğuk zincirin kırılmadığının (bozulmadığının) dan da emin
olunmaktadır. Bu durum, miadı dolmuş olabilecek aşının kullanılmasının önüne geçilmesine,
olası yan etkilerin izlenmesine ve anında müdahale edilmesine de imkân sağlamaktadır. Ana
depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve
dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı (7/24)
olarak izlenebilmektedir. Kullanıcıyı uyaran ve yönlendiren, kanıta dayalı soğuk zincir kalite
sistemidir (Sağlık Bakanlığı 2022).
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Şekil 2. Aşı Soğuk Zincir Uygulama Aşamaları
Kaynak: “Unmatched 80°C Storage Advantages Across the COVID-19 Vaccine Cold
Chain,” 5 Aralık 2020, https://www.stirlingultracold.com/wpcontent/uploads/2020/09/C19_Vaccine-Distribution_White-Paper_Stirling_Ultracold. Pdf.
Eksiksiz bir soğuk zincir, istenen düşük sıcaklık aralığında kaliteyi koruyabilen ilgili ekipman
ve lojistikle birlikte kesintisiz bir dizi soğutulmuş üretim, depolama ve dağıtım faaliyetleridir.
Aşıların verimliliği ve toplum sağlığı sebebiyle oldukça önemli olan bu sürecin birçok
zorluğu olmakla birlikte, sürecin yürütülmesinde rol oynayan paydaşlar açısından da dikkate
alınması gerektiği bilinmektedir.
2.2. Aşı Tedariğinde ve Saklama Alanındaki Zorluk: Soğuk Zincir
Soğuk zincir; bazı ilaç grupları, gıda ve sıcaklığa duyarlı her türlü kısa sürede bozulan
malların taşınmasının tümünü kapsamaktadır. Soğuk zincir tedariği karmaşık olduğu kadar
çok önem arz eden bir konudur. Çünkü sürecin işlenmesi eğitimli personel, soğuk zincir
ekipmanları, soğutmalı kamyonlar ve gelişmiş soğutma sistemi vb. aşamaları barındırmalıdır
(Rogers vd., 2010;337). Özellikle bazı tıbbi ürünler için özel saklama koşulu veya özel soğuk
zincir uygulamaları çok elzem bir durumdur. (Küçüktürkmen ve Bozkır 2018: 305). Bu
soğuk zincir aşamalarından herhangi biri bil sekteye uğraması halinde aşıların kullanılacak
kişilere ulaşmasında sorun yaşanabileceği gibi aşı kalitesi ve içeriği bozulacaktır. İstemeyen
sonuçlara ortaya çıkacağı için tüm soğuk zincire temas edecek kişiler bunun bilincinde
olmalıdırlar. Aşıların depolanması ve nakliyesi sırasında nasıl sabit sıcaklıkta tutulabileceği
uzun yıllar boyunca sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Örneğin, aşıların soğuk zincir boyunca
yüksek veya düşük sıcaklığa maruz kalmamaları için sıcaklığın sürekli aşı takip sistemi
aracılığıyla izlenmesi gerekmektedir (Thakur ve Forås:2015; Rashid 2020). Dünya Sağlık
Örgütü, tedarik zinciri boyunca aşıların neredeyse tamamının +2 ile +8 derece arasında
tutulması gerektiğini ve buna uyulmasının zorunluluğunu sürekli vurgulamaktadır (Gültekin
ve Karadağ, 2021).

Aktif Olmayan Aşılar
İnaktif aşılar genellikle gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir ve virüslerin parçalandıktan
sonra etkisiz hale getirilmesiyle vücudumuza herhangi bir zarar verilmeden bağışıklığımızın
uyarılmasında etkilidirler. Uzun dönem etkileri hakkında diğer aşılarla kıyaslandığında daha
da etkin olduğu görülmüştür. Saklama koşulları 2-8°C’dir. Üretim aşaması ise diğer aşılara
göre daha zor ve yavaştır. Covid-19 aşılarından Sinovac ve Turkovac aşısı bu sınıfa
girmektedir.
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Adenovirüs Aşıları
Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik birkaç müdahaleye maruz
kaldıktan sonra Koronavirüs proteini ile de desteklenerek insanda bağışıklık oluşturmasının
planladığı aşı türleridir. Bu aşılar insanlarda hastalık yapamazlar. 2-8°C arasında, yani rutin
olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilirler. Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları bu
sınıfa girmektedir.

Mesajcı RNA Aşıları
MRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol almaktadır. Laboratuvarda
yapay olarak üretilen mRNA’lar kendi mRNA’larımız gibi çalışıp virüse karşı vücutta siper
oluşturmaktadır. Bunlar daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılıp vücuttan
uzaklaştırılırlar.
Bu aşıların en büyük dezavantajı ise düşük sıcaklıklarda saklanıp ve tedarik edilmesi
gerektiğidir. Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C’de, Moderna aşısının (mRNA1273) -20°C’de saklanabiliyor olması da bunlara örnektir. Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu
sınıfa girmektedir. Bu aşıların kişilere uygulanma prosedürleri değişkenlik göstermektedir
Dolayısıyla aşıların kişilere uygulanması alanında zorluklar yaşanmaktadır. Ülkemizde
kullanılan aşılar ve bunların uygulanma şekli tablo 2’de verilmiştir (Sağlık Bakanlığı,2022).
Tablo 2. Aşı markası ve hastanede kişilere uygulanma şekli
AŞI
UYGULAMASI
Açıldığında 1 flkonda 6 doz aşı vardır ve 6kişi
olmadan bir flakon açılamamaktadır ve açıldığında 6
saat sonra bütün diğer aşılar da imha edilmektedir o
BIONTECH
yüzden 6 kişiye son zamanlarda ulaşılamadığı için
biontech aşısı çoğu hastanelerin birimlerinde
kullanılmamaktadır.
1 flakonda 1 doz aşı vardır ve tek kişiyi
SINOVAC
uygulanmaktadır.
TURCOVAC
1 flakonda 5 doz aşı vardır ve 5 kişi gerekmektedir.
Yerli aşı olan ‘TURKOVAC’ geçici adı ERUCOV-VAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, inaktif tipte bir Covid-19 aşısıdır. Veteriner
hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendereli’nin ekip liderliğinde ortaya konulan aşı, Türkiye'de Acil
Kullanım Onayı almıştır. Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında aşının Faz-1 çalışmaları 44 gönüllü,
Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda, Sinovac’ın
ürettiği CoronaVac aşısından daha etkili olduğu belirtilmiştir. Faz-3 ise Nisan 2021 ayında,
Faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulaması tamamlandığı ve Faz-3 çalışmaları için gönüllüler
arandığı belirtildi. Aşının ekimde üretim, kasımda ise acil kullanım onayının alınması
öngörülmüştür (DHA, 2021).
3. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden femonolojik araştırma tasarımına uygun olarak
25.03.2022 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 15 sağlık çalışanı (13 hemşire ,2 veri giriş personeli)ile yüz
yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşmeler aydınlatılması
iyi ve gürültüden uzak bir odada gerçekleştirilmiştir.
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Görüşmeler yaklaşık 20 dakika sürmüş, toplamda 25 dakikayı geçmemiştir. Katılımcılara
"unvan", "kaç yıldır bu görevi yapıyorsunuz?", "covid-19 pandemi sürecinde ne gibi zorluklar
yaşadınız?","covid-19 aşılarının tedariğinde, saklanmasında ve kişilere uygulanmasındaki
zorluklar nelerdir?" şeklinde yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmiştir. Kalitatif araştırmanın
yapısına uygun olarak görüşmelerden yeni bilgi ve görüş gelmeyinceye kadar (doyum
noktası) görüşmelere devam edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için kurum izni,
katılımcılardan sözlü ve yazılı izin alınmıştır. Ses kayıtlarını aynı gün bilgisayara
aktarılmıştır. Çalışmanın analizinde elde edinilen bulgular açıklanmıştır.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Covid-19 aşılarının uygulanmasında üç önemli şeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar (Mills ve
Salisbury, 2020);

Aşı malzemeleri (soğuk hava deposu, dağıtım, şırıngalar, iğneler)

Aşıları uygulayacak kişiler (aşıcılar, sağlık personeli, belgelenecek personel)

Aşılanacak kişiler.
Aşıların başarısında yukarıda sıralananların bir arada uyum içinde olması önemlidir. Ancak
sürecin yönetilmesinde aşıları uygulayacak sağlık çalışanlarının durumu etkilidir. Bu
çalışmanın amacı Covid-19 pandemi döneminde bir hastane bazlı olarak ne gibi zorluklar
yaşandığı, bir savunma mekanizması olan ve her salgında olduğu gibi bu salgında da önleme
çalışması olan aşının ilk aşının üretiminden itibaren tedariği hastalara zerk edilmesine kadar
ki süreçte yaşanılan zorlukların oradaki sağlık çalışanlarına (meslek süre
farkederek)yansıması ve onların tolere etme şekillerini anlatmaktır.
Katılımcıların 13 tanesi hemşire, 2 tanesi veri giriş personeli olup bunlardan 8tanesini 1-5
yıldır,2 tanesi 5-10yıldır, 5 tanesi ise 10ve üzeri yıldır sağlık çalışanı olarak görev
yapmaktadır. Katılımcılarla yapılan analiz sonucunda Covid-19 pandemi döneminde
yaşanılan zorluklar olarak "personel yetersizliği", "sarf malzeme özellikle koruyucu ekipman
olarak maske, eldiven ve önlük tedariğinde eksiklik" yeni bir salgın olduğu için "bulgular ve
belirtiler hakkında kendileri ve hastaların "bilgi eksikliği temalarına ulaşılmıştır.
Covid-19 aşıları ile ilgili olarak ise aşıların ilk ortaya çıktığında kendilerine ait soğuk
zincirleri olmadığı ve diğer birimlerden buna bağlı olarak yeterli miktarda gelmediği, aşıların
uygulanma prosedürünün farklı olduğundan dolayı insanların beklemek istemediği için sorun
oluşması gibi konular ortaya çıkmıştır. Ancak son dönemde aşı soğutma sistemleri varlığı ve
aşıların prosedürüne uygun saklandığı ve hastalara uygun sevk edildiğinden bahsetmişlerdir.
Aşıların randevu sistemi ile yapılması biontech ve turkovac aşılarının belli bir sayıya ulaşınca
açılması ancak randevusuz gelenlerinde aradan aşı olmak istemesi hastane çalışanlarını zor
duruma düşürmüştür. Son dönemde ise artık çoğu kişilerin 3. doz aşılarının da olduğu ve 6
kişi tamamlanamadığı için biontech aşısının yapılamadığı ve hastanelerine gelmediğini
aktarmışlardır. Ellerinde var olan aşıları turkovac ve sinovac olarak belirtmişlerdir.
SONUÇ
Katılımcıların tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 salgının da
sağlık çalışanları onları zorlayacak birçok faktörden etkilenmektedir. Çalışma koşullarının zor
olmasının getirdiği fiziksel ve psikolojik yükler zorlanmalarına ve olumsuz algıların
oluşmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda sağlık çalışanların çalışma koşulları ile
düzenlemelerin yapılması ve personel eksikliğinin giderilmesi onların var olan çalışma
istekleri ve iş doyumu açısından önemlidir. Covid-19 dönemi aşılarının tedariğinde soğuk
zincir önem arz etmekte ve hastanelere gelene kadar ki süreçte de buna dikkat edilmektedir.
Soğuk zincire dikkat edilmemesi aşıların bozulma ve imhasına yol açmaktadır.
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Bunun sonucu olarak da salgınla mücadelenin aşılama aşamasını sekteye uğratıp salgının
devam etmesine sebep olacaktır. Kişilerin aşılanmasında randevu sisteminin işleyişine bazı
aşıların bekleme süreleri farklılık arz etmektedir. Aşılar konusunda bireyler hastaneye
gelmeden önce bilgilendirildiği takdirde, sağlık çalışanın hastayla sorun yaşama olasılığını
azaltılabilir.
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FARKLI İÇECEKLERİN AKRİLİK DİŞLERİN RENK STABİLİTESİNE OLAN
ETKİSİ
İpek BALEVI AKKESE
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD
ORCID: 0000-00002-4109-2023
ÖZET
Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı farklı solüsyonların akrilik dişlerin renk stabilitileri
üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.
Materyal Metod: Bu çalışmada 40 adet akrilik diş (SAMED, Turkey) kullanılmıştır. Tüm
örnekler solüsyonlara bırakılmadan önce 37°C’ de 24 saat boyunca bekletilmiş ve ilk renk
ölçümleri yapılmıştır. Örnekler solüsyonlara göre rastgele 4 gruba ayrılmıştır; vişne suyu,
portakal suyu, havuç suyu ve distile su. Dijital ölçümler için dijital bir spektrofotometre
(Easyshade Advance 4.0, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) kullanılmıştır. Ardışık
üç ölçümün ortalaması CIE L*a*b* değeri olarak kaydedilmiştir. Her solüsyon için on adet
diş birbirine değmeyecek şekilde bir hafta süre ile solüsyonlara daldırılmıştır.
Sedimentasyonu önlemek için solüsyonlar her 24 saatte bir değiştirilmiştir. Tüm örneklerin
renk değişimi 1., 3., 7. gün sonunda spektrofotometre ile ölçülmüştür. Sonuçlar IBM SPSS
V23 analizi ile test edilmiştir. Veri dağılımının normalliği Kolmogorov-Smirnov ve ShapiroWilk testi kullanılarak test edilmiştir.
Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Dunnet ve
Duncan çoklu karşılaştırmalar testi sonucunda ise; Dunnet testine göre kontrol grubu ile
deneme grupları arasında istatistiksel olarak bir fark gözlenmezken, Duncan testi sonucunda
portakal suyu kontrol grubuna göre daha fazla renklenme göstermiştir (p<0,05). Zaman
faktörü önemli bulunduğu için karşılaştırması paired t testi ile yapılmış ve bütün eşleştirmeler
arası farkın önemli olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucunda tüm solüsyonlar akrilik dişlerde klinik olarak kabul edilebilir bir
renk değişimine sebep olmuştur. Portakal suyu distile suya göre dişte daha fazla renklenmeye
sebep olmuştur. Vişne suyu ve havuç suyu portakal suyu ile kıyaslandığında ise
renklenmelerinde istatistiksel olarak bir fark gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Akrilik diş, renklenme, renklenme solüsyonları
EFFECT OF DIFFERENT BEVERAGES ON THE COLOR STABILITY OF
ACRYLIC TEETH
ABSTRACT
Aim: The aim of this in vitro study is to evaluate the effects of different immersion solutions
on the color stability of acrylic teeth.
Materials Methods: Foury acrylic resin teeth (SAMED, Turkey) were used in this in vitro
study. Before immersion all specimens stored in an incubator at 37 °C for 24 hours and first
color measurements were recorded. The specimens randomly divided in 4 groups according to
the immersion solution; cherry juice, orange juice, carrot juice and distile water. The digital
spectrophotometer (Easyshade Advance 4.0, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) was
calibrated before each measurement. The mean value of three sequential measurements of
CIE L*a*b* were recorded. Ten teeth were immersed in each solution in such a way that they
were not in contact with each other. The teeth were immersed in the solutions for one week.
To prevent sedimentation, the solutions were replaced every 24 hours.
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The color change of the all specimens was measured by spectrophotometer at the end of the
1st, 3th, 7th days. Results wete analyzed Normality of data distribution was tested by using
the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test.
Results: There was no statistically significant interaction between different solutions
(p>0,05); but as a result of the Duncan test, orange juice showed more coloration than the
control group. Time and group interaction were found to be insignificant, but the time factor
was found to be significant (p<0,05). The comparison was tested with the paired t test and it
was found that the difference between all matching was significant.
Conclusions: As a result of the study, all solutions caused a clinically acceptable color
change in acrylic teeth. While orange juice causes more discoloration on acrylic teeth than
distilled water; there was no statistical difference was observed in orange juice compared to
cherry juice and carrot juice.
Keywords: Acrylic teeth, discoloration, colouring solutions
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SEÇME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Lisans Programı
ORCID: 0000-0003-3395-1972
Doç. Dr. Nazan TORUN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
ORCID: 0000-0003-3395-1972
ÖZET
Günümüzde insanlar hem uygun koşullarda seyahat etmek hem de farklı tatil deneyimleri
yaşamak arayışındadır. Uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler ve sağlık sigortası sorunları
bazı kişileri tedavi için yurt dışına gitmeye zorlamaktadır. Bu, dış kaynaklara olan talebin
artmasına ve dolayısıyla sağlık turizminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sağlık turizmi,
çeşitli tıbbi ve tıbbi olmayan tedavilerin seyahat ve konaklama hizmetleriyle birlikte
sunulduğu bir hizmet turizmi türüdür. Sağlık turizmi, (organ nakli, ameliyatlar, diş ve göz
tedavileri, teşhis hizmetleri vb.) veya tıbbi olmayan (plastik cerrahi operasyonları, wellness ve
fitness, vb.) hizmetleri içerir.
Anahtar kelimeler: Sağlık Turizm, Somali, Medical Turizm.
EVALUATION OF THE REASONS OF HEALTH TOURISTS COMING FOR
MEDICAL TOURISM CHOOSING TURKEY
ABSTRACT
Today people seek both to travel in suitable conditions and to experience different holiday
experiences. Long waiting times, high costs and health insurance problems force some people
to go abroad for treatment. This has led to an increase in the demand for external resources
and thus the emergence of health tourism. Health tourism is a type of service tourism in which
various medical and non-medical treatments are offered together with travel and
accommodation services. Health tourism includes (organ transplant, surgeries, dental and eye
treatments, etc.) or non-medical (plastic surgery operations, wellness, and fitness, etc.)
services.
Keywords: Health Tourism, Somalia, Medical Tourism
Sağlık Turizmi Tanımı
Sağlık turizmi, bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılama ve kendi yaşamlarında birey olarak
daha iyi işlev görme kapasitelerini artıran tıbbi ve sağlık temelli faaliyetler yoluyla fiziksel,
ruhsal ve / veya ruhsal sağlığa katkı sağlayan birincil motivasyon olan turizm türlerini kapsar.
Sağlık turizmi ve medikal turizm alt türleri için kullanılan şemsiye terimdir.
Sağlık turizmi, sağlıkla ilgili hizmet almak için ikamet yerinden başka bir yere seyahat etmek
olarak tanımlanabilir. Sağlık turistleri, sağlıkla ilgili aldıkları hizmetlerin yanı sıra, ziyaretleri
sırasında çeşitli turistik imkanlardan da yararlanabilmektedir. Seyahatlerinin birincil nedeni
sağlık hizmetleri aracılığıyla refahı artırarak yaşam kalitesini artırmak olduğu için bunlar
ikincil endişe kaynağı olarak kabul edilir (Bookman ve Bookman, 2007; Genç, 2012).
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SAĞLIK TURİZMİNİN ÖZELLİKLERİ
Son zamanlarda, dünya sağlık turizmine ilgide önemli bir artış gördü. Bu, birkaç
nedenden dolayı kolaylaştırılır: hızlı bir yaşam temposu, birçok stresli durum, çoğu ülke ve
şehirde olumsuz bir çevresel durum, bilgi akışında bir genişleme. Dolayısıyla yukarıda sayılan
faktörlerin insanların sağlığı üzerindeki etkisinin onları bu tür turizme yönelttiği not edilebilir.
Tatil beldelerine seyahat etme motivasyonu zaman içinde değişmemiştir. Dinlenmek
isteyenler, doğal faktörlerin iyileştirici özellikleri ile tatil bölgelerine çekilmektedir. Ayrıca
gelişen teknolojiler nedeniyle turist trafiğinin artması, yüksek düzeyde altyapı ve maksimum
hizmet kalitesi, turistlerin artan ihtiyaçlarının öncelikleri arasında büyük önem taşımaktadır.
Sağlık turizminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Kalış süresi. Tatil türü ve hastalıktan bağımsız olarak en az üç hafta olmalıdır,
çünkü yalnızca böyle bir süre zarfında sağlığı iyileştirici bir etki elde edilebilir.
2. Yüksek tedavi maliyeti. Tatil yerlerinde olağan tedavi pahalıdır. Dolayısıyla bu tür
turizm, bireysel bir tedavi ve dinlenme programı sipariş eden varlıklı müşteriler için
tasarlanmıştır.
3. Yaş kategorisi. İstatistiklere göre, yaşlı gruptaki insanlar daha sık tatil yerlerine
giderler, ancak son zamanlarda rahatsızlıklardan mustarip orta yaşlı insanlar da tatil yerlerinde
bu tür dinlenmeyi seçtiler. Bazı tatil köyleri çocuklar için özel tedavi ve sağlık programları
geliştirmiştir.
Bu seçim, genellikle sağlığı, iyileşmeyi ve stres atmayı teşvik eden, sağlığa özgü ve
karma tatil köyleri arasında yapılır. Ancak sağlık turizmi pazarının son zamanlarda önemli
değişimler geçirdiğini de belirtmek gerekir. Bunun nedeni, geleneksel sanatoryum tatil
köylerinin artık yaşlılar için bir tedavi ve dinlenme yeri olmamasıdır. Çok çeşitli tüketiciler,
orta yaşlılar ve çocuklar için tasarlanmış çok işlevli sağlık merkezlerine dönüşüyorlar.
Bireylerin sağlık turizmini tercih etme nedenleri:
Sağlık hizmetinin uygun koşulları vardır,
Sağlık hizmetlerine erişim kolaydır,
Turistik aktivite tam da talep edilen şeydir,
Verilen hizmetler kaliteli ve iyileştiricidir.
Türkiye gelişmiş hastaneleri ve kaliteli tedavi hizmetleri, zengin tarihi, kültürel, tarihsel,
doğal güzellikleri ve misafirperver insanları ile medikal turizm açısından uluslararası alanda
rekabet edebilen, güçlü ve rakiplerinden farklı bir konuma sahip bir ülkedir. Ancak sahip
olduğu potansiyeli yeterince değerlendirememektedir. Türkiye sağlık turizm yönünden en çok
tercih edilen ülkeler arasında girmesi için yeni pazar araştırması yapmalıdır.
Medikal turizmine yol açan sebepler:
Sağlık turizmi ise birincil amacı sağlığı geliştirmek, korumak veya bir sağlık sorununa
çare bulmak maksadıyla yapılan her türlü seyahat faaliyetlerini kapsar.
Sağlık sektöründe büyük bir gelişmeye yol açmıştır. Bazı ülkeler özel sağlık
hizmetleriyle öne çıkmaktadır. Bu sağlık turizmi kavramının ortaya çıkmasına neden
olmuştur. - Kendi ülkelerin deki sağlık hizmetlerinden memnun olmayan bireylerden gelen
talepler,
Tam, kapsamlı, kaliteli ve hızlı sağlık hizmetlerine ulaşma arzusu,
İyileştirilmiş sağlık teknolojileri talebi,
Pahalı sağlık hizmetleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha ucuz olduğu ülkelere
talep,
Mekânsal olarak sorunlardan uzaklaşma arzusu,
Sağlık hizmeti alırken tatil yapma imkânı,
İklim koşullarının ülkenin sağlık koşullarına olumsuz etkisi.
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Medikal Turizmin Günümüzde Gelişiminin etkili olan Faktörler
Hastaların ülkelerinde sağlık hizmetlerinin maliyetinin yüksek olması ve medikal
turizm destinasyonlarında tedavi maliyetlerinin düşük olması ilk ve en önemli sebep olabilir.
Kaliteli bir sağlık hizmeti alma isteği, tıbbi hizmet sağlayıcıların tıbbi
destinasyonlarda daha iyi sağlık hizmetlerini benimsemelerini sağlayan tıbbi teknolojinin
ilerlemesi, ayrıca bazen bu sağlık teknolojilerinin ve kendi ülkesinde profesyonel insan
kaynaklarının eksikliği.
Gelişmiş ülkelerdeki uzun bekleme listeleri ve destinasyon tedavilerinde hızlı
servisler.
Ormanları, yaylaları, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan ülkelere seyahat ederek tıbbi
tedavinin yanı sıra bir tatil arzulamak.
Estetik cerrahi, kısırlık tedavisi vb. bazı işlemlerde bir nedenden dolayı kendi
ülkesinde ameliyat sırrını saklamak istemesi, hatta bazı diğer ameliyatlarda örneğin cinsiyet
değişikliği gibi, bazıları yeni kimliğini memleketinden uzakta daha kolay pekiştirebilir. Bu
nedenle, eve döndüklerinde, zaten komplikasyonlardan veya herhangi bir zayıflıktan
kurtuldukları için, evdeki toplumla kaynaşırken çok daha rahat olacaklardı.
Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin farklı ortamlara seyahat etmeleri dileği ile
orada daha fazla tedavi imkânı için.
Uluslararası hastalar ve hastane ağları arasındaki aracının yanı sıra internetin gelişmesi
ve aracı olarak hizmet veren yeni şirketlerin ve acentelerin ortaya çıkması (Aydın, 2014;
Suthin ve diğerleri 2007; Connell, 2006).
Medikal turizm endüstrisini hızlı büyümeyi sürdürmek için destekleyen tüm faktörlerin ve
tüm genel avantajların yanı sıra bu alanda bazı riskler ve sorunlar da vardır, bunlardan bazıları
şunlar olabilir:
Sorumlu ve kaliteli bilgi eksikliği.
Piyasa çok eski olmadığı ve hızlı büyümediği için tecrübesiz ya da daha az tecrübeli
işçilerin katılımı mümkün olacaktır. Bu gerçekten de uzun vadede hatalar ve riskler getirecek
ve bu hataların bazıları kolayca bir hayata mal olabilir.
Tıbbi varış noktasına yapılan ziyaretin kısa olması nedeniyle ameliyat öncesi ve
sonrası prosedürlerin olmaması.
Bazı yasa ve yönetmeliklerin bir araya gelmesi, ev sahibi ülkelerde sorunsuz bir
gelişmeyi zorlaştırıyor, bu da sektöre kesinlikle olumsuz bir etki getiriyor.
Devlet kanallarından yetersiz destek.
Bazı durumlarda, yabancı tıp arayanlar, yurtdışındaki tüm deneyimler hakkında yanlış
bilgilendirilmektedir.
Kültürel farklılıklardan kaynaklanan dil engelleri ve diğer bazı yanlış anlamalar.
Uluslararası standartları sunma konusunda zorluk yaşayan hastaneler ve sağlık
birimleri.
Bazı hastaların tıbbi tedavi için yurt dışına gitmek istememesi (Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı, (2012)).
Türkiye'ye hasta gönderen ülkeler;
Çeşitli nedenlerden dolayı bünyesinde büyük bir Türk nüfusu barındıran ülkeler
Altyapı ve hekim yetersizliği nedeniyle hizmet sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkeler
Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ve sigortaların kapsamadığı hizmetleri talep eden
hastaların bulunduğu ülkeler
Arz-talep dengesindeki yetersizlik nedeniyle uzun bekleme sırası olan ülkeler
İkili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye belirli sayıda ücretsiz hasta gönderen ülkeler
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Müslüman olan ülkeler
Türkiye’de Sağlık Turizmi Gelişimi
Türkiye'de genellikle sağlık turizmi ve ö zellikle sağlık turizmi son 10-15 yılda turizmdeki
olumlu gelişmelere paralel olarak hızla gelişmeye başlamıştır.
Türkiye, sağlık altyapısı ve sağlık turizmi destinasyonu olarak turizm potansiyeli
kalitesiyle dünyada sağlık sektöründe ilk 10 arasında yer almaktadır. Medikal turizm oldukça
gelişmiştir. Türkiye 2017 yılında sağlık turizmi için 700.000 ziyaretçiye ev sahipliği
yapmıştır. Termal kaynakları ile tanınan Türkiye, turistlerin taleplerini karşılayan ve en
kaliteli beş yıldızlı otellerde konaklamayı sunan bir ülkedir.
Son yıllarda Türkiye’de sağlık hizmeti sunma konusunda kalitesi yüksek olan Sağlıkta
Dönüşüm Programı sayesinde Türkiye, hızla büyüyen sağlık turizmi potansiyeline sahip olup
en kaliteli ülkeler arasında en çok tercih edilen ülkedir. En son teknolojiye sahip tıbbi
ekipmanlara ve Joint Commission International tarafından akredite edilmiş yüksek eğitimli
profesyonellere sahip tesisler.
Türkiye, dünyada 50 JCI akreditasyonlu hastanede yer almaktadır ve akredite sağlık
kurumu sayısı bakımından ikinci sıradadır. Bakanlık tarafından kontrol edilen özel ve kamu
tesislerinin sayısı çok daha fazladır. Yeni hizmet vermeye başlayan Şehir Hastaneleri,
Türkiye'nin sağlık turizmindeki payının artmasına da katkı sağlayacaktır. Amacımız kaliteli,
hızlı ve verimli sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini karşılamaktır.
Avrupa ve Orta Doğu'da merkezi bir konuma sahip olan Türkiye, 57 ülkede 1 milyon
kişiye hizmet veriyor. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın 120 ülkeye, 299 şehre, 302 havalimanına
ve markasıyla ulusal uçuşlara sahip 70’ten fazla ülkeden vizesiz geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu özellikleri Türkiye'yi bölgedeki ideal sağlık turizmi cazibe merkezlerinden biri
yapmaktadır.
Türkiye başta sağlık personeli olmak üzere yüksek nitelikli insan kaynağı, coğrafi
konumu, mevsimsel avantajları, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi, dünya standartlarında
teknolojik ve tıbbi donanımı nedeniyle Avrupa'ya göre%60'a varan uygun fiyat avantajıdır.
Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı yapan geleneksel Türk misafirperverliğinin yanı sıra,
hızla artan yaşlı nüfus ve dünyadaki genç nüfusla ilgili en iyi termal kaynaklarda birincilik.
Bu nedenle Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olmasının önünde bir engel yok.
Türkiye'de medikal turizmin üç büyük avantajı vardır; uygun fiyat, dünya standartlarında
yüksek kaliteli bakım ve tedaviye anında erişim. Türkiye'nin sunduğu en büyük fayda
tasarruftur. Çoğu prosedür, AB'deki aynı tedaviye göre%50 ila%70 daha az maliyetlidir.
Türkiye artık medikal turistler için en popüler destinasyonlardan biridir. Türkiye
hastaneleri bugün dünyadaki en gelişmiş tıbbi tedavi ve teknolojiyi sunmaktadır. Türkiye'de
sağlık turizmi, tıbbi altyapıda teknolojik olarak gelişmiş olmasının yanı sıra birçok avantajı ile
lider konumdadır.
Avrupa ve Orta Doğu'da merkezi bir konuma sahip olan Türkiye, 57 ülkede 1 milyon
kişiye hizmet veriyor. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın 120 ülkeye, 299 şehre, 302 havalimanına
ve markasıyla ulusal uçuşlara sahip 70’ten fazla ülkeden vizesiz geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu özellikleri Türkiye'yi bölgedeki ideal sağlık turizmi cazibe merkezlerinden biri
yapmaktadır.
Türkiye başta sağlık personeli olmak üzere yüksek nitelikli insan kaynağı, coğrafi
konumu, mevsimsel avantajları, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi, dünya standartlarında
teknolojik ve tıbbi donanımı nedeniyle Avrupa'ya göre%60'a varan uygun fiyat avantajıdır.
Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı yapan geleneksel Türk misafirperverliğinin yanı sıra,
hızla artan yaşlı nüfus ve dünyadaki genç nüfusla ilgili en iyi termal kaynaklarda birincilik.
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Bu nedenle Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olmasının önünde bir engel yok.
Türkiye'de medikal turizmin üç büyük avantajı vardır; uygun fiyat, dünya standartlarında
yüksek kaliteli bakım ve tedaviye anında erişim. Türkiye'nin sunduğu en büyük fayda
tasarruftur. Çoğu prosedür, AB'deki aynı tedaviye göre%50 ila%70 daha az maliyetlidir.
Türkiye artık medikal turistler için en popüler destinasyonlardan biridir. Türkiye
hastaneleri bugün dünyadaki en gelişmiş tıbbi tedavi ve teknolojiyi sunmaktadır. Türkiye'de
sağlık turizmi, tıbbi altyapıda teknolojik olarak gelişmiş olmasının yanı sıra birçok avantajı ile
lider konumdadır.
Türkiye'yi Seçme nedenleri;
JCI onaylı tıbbi hastaneler ve iyi donanımlı hastaneler
Yüksek kalitede sağlık hizmetleri
Rekabetçi fiyatlar
Konukseverlik ve kültür
Coğrafi konum
Geleneksel, doğal, tarihi, turistik yerler.

Türkiye’nin Sağlık Turizminde Tercih Edilme Nedenleri
Sağlık turizmi alanında yapılan araştırmalara bakıldığında, bu konuda ön planda olan
bir çok ülkedeki sağlık turizmi faaliyetleri dikkate alınırken, bu alanda rekabetçi ülkelerden
birisi olan Türkiye üzerinde yeterince araştırma yapılmamış görünmektedir (Aydın ve
Karamehmet, 2017: 3).
Türkiye üzerine yapılmış olan nadir çalışmalardan birisi olan Zengingönül vd. (2012),
uluslararası sağlık turizminde destinasyon tercihini etkileyen faktörler arasında sağlık hizmeti
kalite düzeyi, maliyet avantajları, turizm imkanları, tanıdık ve arkadaş tavsiyesi ve kültürel
özelliklerin önemli olduğunu sonucuna ulaşmışlardır (Zengingönül vd., 2012).
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Bir başka çalışmada ise, Türkiye’ye Orta Doğu bölgesinden sağlık turizmi için gelenlerin
destinasyon tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır (Yıldız ve Khan, 2019).
Türkiye’yi sağlık turizmi destinasyonu olarak seçen sağlık turistlerinin karar almasını
etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktadır. Bu sonuç, literatürdeki seçim
modellerinde yer alan fiziki yakınlık, vize kolaylıkları düşük maliyet ve ulaşılabilirlik
faktörlerinin uygulamada etkili olduğunu göstermektedir. Çekici faktörlerin sağlık
turistlerinin destinasyon tercihinde etkili olduğu ve bu yönüyle Türkiye’deki sağlık turizmi
sektörü en başta coğrafi konumu avantajını kullanarak Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’ya
ulaşabilme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir (Altın vd., 2012; Edinsel ve Adıgüzel,
2014; Burtan Doğan ve Aslan, 2019).
Bu konuda yapılan önemli çalışmalardan birisine göre, sağlık turistlerinin teknolojik
altyapı, müşteri deneyimi, yasal ve etik sınırlamalar, uçuş süresi, inanç benzerliği, turizm
çekiciliği, maliyet ve bekleme süresi gibi faktörlerin önemli olduğu sonucuna varılmıştır (Sağ
ve Zengül, 2018). Bir diğer çalışmada Türkiye’yi gelişmiş ülkelerden gelen sağlık turistleri
açısından cazip kılan faktörlerin arasında kısa bekleme süreleri, tedavi yanında tatil yapabilme
imkânının olması ve maliyet avantajı ön plana çıkmaktadır (Çılgınoğlu, 2018). Demir vd.
(2020: 18) göre ise sağlık turistlerinin destinasyon tercihinde özellikle maliyet uygunluğu,
doktorların uluslararası tanınırlığının olması ve teknolojik ekipmanların gelişmiş olması gibi
faktörler etkili olmaktadır. Burada özellikle kültürel faktörler ve inanç benzerliği gibi
faktörlerin sağlık turistlerinin destinasyon tercihinde belirleyici olduğu söylenebilir
(Tengilimoğlu, 2017). Sağlık turizmi destinasyon tercihlerinde genel olarak fiyat, kalite,
turizm aktiviteleri, bekleme süresi, ilgili ülkedeki mevzuat, aracı kuruluşlar, teknoloji iletişim
ve ülkenin sosyo ekonomik koşulları etkili olmaktadır (Yağar ve Dökme, 2017: 62; Özata vd.,
2018: 4615; Yazıcı 2021).
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ÖZET
Bu çalışma, gonartroz hastalığının tanısı, sonuçları, hemşirelik bakımı, farmokolojik ve
farmokolojik olmayan tedavi yöntemleri ve özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldığı
literatür derlemesi niteliğinde bir çalışmadır. Dünya genelindeki ellerde, dizlerde, kalçalarda
ve omurgada en yaygın görülen kas iskelet sistemi hastalıklarından birisi osteoartrit’tir.
Ülkemizde yapılan birçok çalışma yaklaşık %14,5 seviyesinde olduğu göstermektedir.
Özellikle dizde görülen osteoartit ise gonartroz olarak isimlendirilmektedir. Hastalarda
belirtiler genel olarak ağrı, eklemde kemiksi şişlik, fonksiyonlarını sürdürmede kısıtlama ve
krepitasyon oluşumu şeklindedir. Birçok faktöre bağlı olarak çok faktörlü bir hastalık olarak
oluşmakla birlikte genetik, yaş, beslenme ve eklem kıkırdağındaki dejenerasyonu gibi
sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında, cinsiyet de hastalığın etkilerinin
oluşmasında önemli etkenlerden birisidir. Literatürde kadınlarda menopoz ile beraber
vücuttaki östrojen seviyesinin azalmasına bağlı olarak görülme sıklığının daha fazla
oluştuğunu gösteren bulgular yer almaktadır. Tüm bu süreçler özellikle gonartrozun uzun
süreli olarak oluşmasını ve daha kötü seviyelere ulaşmasını beraberinde getirebilmektedir.
Bunun sonucunda hastanın yaşam kalitesi ve iş, ev vb. ortamlardaki hareket kapasitesi
azalabilmektedir. Bu uzun zaman sürecinde hastanın kendisini izole etmesine, depresyona
girmesine, fonksiyonel sınırlılığın oluşması gibi ruhsal ve fiziksel birçok olumsuz sonucu
beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışma kapsamında gonartroz hastalığının oluşma süreçleri
ile birlikte sonuçları literatür ekseninde irdelenmiş ve tedavide kullanılan farmokolojik ve
farmokolojik olmayan yöntemler açıklanmış ve hemşirelik bakım sürecinden bahsedilmiştir.
Bu süreçte hemşireler kas kuvvetinin korunması ve arttırılması, deformitelerinin oluşumun
önlemesi, hastanın kısıtlanan yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve ailesine gerekli eğitimin
verilmesi gibi hastanın kendi öz bakımını gerçekleştirmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli
desteği sağlamalıdır. Hemşireler hastaları bütüncül olarak değerlendirip hem hastanın
şikayetlerini hem de hastane de yatış süresini en az düzeye indirebilir.
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, gonartroz, tanılar, tedavi yöntemleri.
NURSING CARE FOR INDIVIDUALS WITH GONARTROS
ABSTRACT
This study is a literature review in order to determine the diagnosis, results, nursing care,
pharmacological and non-pharmacological treatment methods and characteristics of
gonarthrosis disease in our country. One of the most common musculoskeletal diseases of the
hands, knees, hips and spine worldwide is osteoarthritis. In our country, studies conducted
that this is approximately 14.5%. Osteoarthritis, especially seen in the knee, is called
gonarthrosis. Symptoms in patients are generally pain, bony swelling in the joint, restriction
in maintaining their functions, and crepitation.
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Although it occurs as a multifactorial disease depending on many factors, it can occur due to
reasons such as genetics, age, nutrition and degeneration of the articular cartilage. In addition,
gender is one of the important factors in the effects of the disease. In the literature, there are
findings showing that the incidence is higher in women due to the decrease in estrogen levels
in the body with menopause. All these processes can lead to the long-term development of
gonarthrosis and its worsening. As a result, the patient's quality of life and work, home, etc.
movement capacity in the environment may decrease. In this long period of time, it can lead
to many psychological and physical negative consequences such as self-isolation, depression,
and functional limitation. Within the scope of this study, the formation processes of
gonarthrosis disease and its results were examined in the axis of literature, and the
pharmacological and non-pharmacological methods used in the treatment were explained and
the nursing care process was mentioned. Also, the pharmacological and non-pharmacological
methods used in the treatment were explained. In this process, suggestions were made for the
patient to perform self-care, such as maintaining and increasing muscle strength, preventing
the formation of deformities, increasing the patient's restricted quality of life, and providing
the patient and his family with the necessary education. Nurses can evaluate patients
holistically and minimize both the patient's complaints and the length of stay in the hospital.
Keywords: Osteoarthritis, gonarthrosis, diagnoses, treatment methods.
GİRİŞ
Osteoartrit, sinoviyal eklemlerde en sık görülen, eklemdeki kıkırdağın yapısal değişiklikleri
ile karakterize, ilerleyerek seyreden kronik bir hastalıktır (Shari vd., 2007; Gelecek, 2018).
Osteoartrit ilk olarak 19. yy’ın sonlarına doğru kategorize edilmiştir (WHO, 2022). Osteoartrit
dünya genelindeki bütün ülkelerde en yaygın görülen kas iskelet sistemi hastalıklarından
biridir. Avrupada her bir buçuk dakikada bir osteoartrit nedeniyle eklemlerde yapısal
değişiklikler meydana gelmektedir (Wieland vd., 2005). 65 yaş üstü insanlarda özürlülüğün
ve ağrının en yaygın nedenleri arasında sayılmaktadır (Yeşil, vd., 2013; Deveza, 2018).
Özellikle kadınlarda mezopoz ile beraber vücuttaki östrojen seviyesinin azalmasına bağlı
olarak osteoartritin erkeklere oranla kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır (Kellgren, 1952;
Gelecek, 2018).
Osteoartrit ellerde, dizlerde, kalçalarda ve omurgada görülmekle birlikte çoğunlukla en sık
görülen eklemlerden biri diz eklemidir. Dizde görülen osteoartite gonartroz denilmektedir
(Onel,1994; Kadayafçı vd., 1998). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre gonartroz özürlülüğe sebep
olan nedenler arasında erkeklerde sekizinci, kadınlarda dördüncü sıradadır. Ülkemizde
yapılan bir çalışmada gonartroz görülme sıklığı %14,5 olarak bulunmuştur. Dizde ağrı,
eklemde kemiksi şişlik, fonksiyonlarını sürdürmede yetersizlik, krepitasyon mevcuttur
(Akkoç, 2010; Erdem, 2021). Gonartroz çok faktörlü bir hastalıktır (Yıldız, 2011). Ortalama
yaşam süresinin uzaması hareketsiz yaşam tarzının ve obezitenin günümüz toplumunda artış
göstermesi gonartroz tanısı alan kişi sayısını da önemli ölçüde etkilemiştir.
Gonartroz olan hastalarda en yaygın görülen şikâyet diz ağrısıdır. Yapılan çalışmalarda diz
ağrısı olan hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyinin ağrısı olmayanlara göre daha yüksek
olduğu ve ağrı varlığının fiziksel ve psikososyal faktörlerle de ilişkili olduğu tespit edilmiştir
(Bilgici vd., 2000). Sağlık bakımının amacı; bireylerin sorunları ile etkili baş edebilmesini
sağlamak, yaşanan olaylar üzerinde etkili olabilmesi ve başarılı olabileceğine yönelik inancını
arttırmak, bilgi seviyesini ve fonksiyonel bağımsızlığını arttırarak yaşam kalitesini
geliştirmektir (Ünsal ve Kaşıkçı, 2008). Hemşire bu amaç doğrultusunda gerekli planlamaları
yaparak bireye özgü girişimlerde bulunacak ve diğer ekip üyeleri ile iş birliği içerisinde
çalışacak ana göreve sahiptir.
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Risk Faktörleri
Gonartroz risk faktörleri; ırk, genetik, cinsiyet, hormonal faktörler, D vitamini eksikliği,
hiperglisemi, yüksek kolestrol düzeyi, obezite, sportif aktiviteler, kas zayıflığı, fiziksel
disabilite, akut eklem yaralanmaları ve eklem deformiteleri oluşturmakla birlikte en önemli
risk faktörü ileri yaş sayılmaktadır. Uzamış yaşam süresi ve yaşlı nüfusun giderek artması
gonartrozu önemli bir sağlık sorunu haline getirmiştir (Oflaz 2016; Gelecek, 2018).
Gonartroz Klinik Belirti ve Bulgular
Ağrı; en çok görülen semptomdur ve hareket kabiliyetinde sınırlılık yaratır. Hafif veya ileri
düzeyde olabilir. Özellikle kadınlarda patella femoral sendrom olarak da bilenen patella ağrısı
olabilir. Yokuş çıkarken, diz çökerken, sandalyede otururken ağrı şiddetlenebilir. Sertlik;
hastalarda sabah tutuklu şeklinde olur ve yarım saatten daha kısa sürer. Krepitasyon; iki
yüzeyin birbirine sürtünmesi ile ortaya çıkan sürtünme sesi vardır. Eklemlerde hareket
kabiliyetini bozan fonksiyonel sınırlılıklar mevcuttur (Karaaslan, 1998; Srikanth, 2005; Shari,
2007; Erdem, 2021).
Gonartroz Tanı Kriterleri
Gonartroz tanısı için Amerikan Romatoloji Derneği tarafından geliştirilen radyografik
incelemeler, klinik belirti ve bulgular ve laboratuvar verilerini kapsamaktadır (Altman, 2000;
Parsons vd., 2015). Birinci basamak sağlık kuruluşları için diz ağrısı, sabah tutukluluğu,
fonksiyonel kısıtlılığın var olması ve fiziksel muayenede krepitasyon, harekette kısıtlılık ve
kemik büyümesi saptanmasına dayanmaktadır. Farklı bir pataloji düşünüldüğünde radyografi
ve başka araştırma yöntemleri kullanılmaktadır (Kirazlı, 2011).
Gonartroz Tedavisi
Ağrının giderilmesi ve hareket kabiliyetinin yeniden kazandırılması en önemli tedavi
amacıdır. Tedavi farmokolojik ve farmokolojik olmayan yöntemleri içermekle birlikte kas
kuvvetinin korunması ve arttırılması, eklem deformitelerinin oluşumunun önlenmesi, hastanın
kısıtlanan yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve ailesine gerekli eğitimin verilmesini
kapsamaktadır (Shari, 2007; Kirazlı, 2011; Gelecek, 2018).
Dünya genelinde yaygın bir eklem hastalığı olması gonartroz tanısı almış kişi sayısının
giderek artması incelenmesi gereken kronik bir hastalık olduğunun göstergesidir.
Gonartroz çok faktörlü bir hastalık olup bu faktörler arasında mekanik faktörler, genetik, yaş,
beslenme ve eklem kıkırdağındaki dejenerasyonu gibi sebepler sayılmaktadır (Yıldız, 2011).
Hemşirelik Bakımı
Hemşireler gonartroz tanısı almış hastalara bakım verirken etik ilkeleri, hukuk kurallarını,
hastanın inançlarını, sosyo-kültürel özellikleri, sağlık öyküsü, fiziksel değerlendirmeleri
dikkate alır. Hemşire hastayı değerlendirilen geçmişte veya günümüzde hala devam etmekte
olan ağrı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi semptomlarını bu durumun onların yaşamlarını
nasıl etkilediğini ve kişinin hastalığını nasıl algıladığını inceler. Kişilerin sağlığını korumak,
geliştirmek, hastada güven duygusunu oluşturmak ve mevcut durumu hakkında
bilgilendirmek için bireye özgü çözümler üretir (Birol ve Akdemir 2004; Lafçı, 2021).
Hemşire eklem sorunu olan hastaların bakımında, hekim, fizyoterapist ve diğer sağlık bakım
profesyonelleri ile eklem hareketliliğini korumak için iş birliği içinde çalışır (Kaya ve Turan
2017). Hemşireler gün boyu hastalara doğrudan ve sürekli hizmet vermeleri ve ulaşılabilir
olmaları hemşireleri ekip içinde bir güç alanına sahip kılmaktadır (Öz, 2010).
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Hemşireler hasta bakım sürecinde bireyin sağlık durumunu, sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını
tanımlamak, tanımlanan ihtiyaçlar için planlar yapmak ve bu ihtiyaçları karşılamak için kişiler
arası iletişim ve iş birliği içerisinde girişimlerde bulunur. Hasta merkezli olan bakım süreci;
verilerin toplanması, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme olarak beş aşamadan
oluşur. Aşamalarda elde edilen veriler bir sonraki aşama için girdi oluşturmaktadır (Türgay,
2012). Hemşireler hastaların gereksinimlerini, sağlık haklarını bilir ve etik kurallar
çerçevesinde uygulamaları hemşirelik bilgileriyle uyumlu olarak gerçekleştirir (Tonnessen
vd., 2020).
Gonartrozlu bireylere aşağıdaki hemşirelik tanıları konabilir;

Eklem dejenarasyonu ve fonksiyonel kısıtlılılık ile ilgili ‘Ağrı’,

Sabah tutukluluğu, ağrı ve kas zayıflığına bağlı ‘Fiziksel Harekette Bozulma’,

Fiziksel yetersizlikten dolayı içsel veya çevresel stresörleri yönetememe ile ilgili
olarak ‘Etkisiz Baş Etme’,

Hastalık algısı ile ilişkili duygusal stres ya da depresyon ile ilgili ‘Yorgunluk’,

Eklem yapı bozukluğu ve hareketliliğin azalmasına bağlı olarak ‘Beden İmajında
Bozulma’,

Ağrı, yorgunluk, hareket kısıtlılığı ile ilgili ‘Öz Bakım Eksikliği’,

Bedensel ve emosyonel güçlüklere bağlı ‘Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik’,
(Birol ve Akdemir, 2004; Erdemir, 2005; Akdemir, 2006; Savcı ve Bilik 2015).
Hemşirelik Girişimleri
Reçete edilen ilaçlar ağrının giderilmesi için hastanın ihtiyaçlarına yönelik hasta ile planlama
yapılarak verilir. En çok ağırlık taşıyan eklemlerden biri diz eklemi olduğu için eklem
üzerindeki ağırlığı azaltmak adına yürümeye yardımcı olan baston, koltuk değneği, yürüteçler
kullanılabilir. Ağrı, tutukluluğun giderilmesi ve sinovial sıvı miktarında artışa neden
olabileceğinden hastanın durumuna göre sıcak uygulama yapılabilir. Vücudumuzda bulunan
ağrı reseptörleri sayesinde sıcak ve soğuk uygulama aneljezik etki oluşturabilir (Shari, 2007).
Gonartroz tanısı almış hastalarda hareket ile artan istirahat ile azalan ağrı mevcuttur.
Hastalarda ağrıya bağlı yorgunluk oluştuğundan hastanın istirahat düzenine kendi karar
vererek istirahat etmesi istenir. Egzersiz düzeni ile ilgili doktoru ile konuşularak önerilerde
bulunur (Shari, 2007; Gelecek 2018)
Hemşireler iletişim sürecinde yargılamalardan kaçınıp, sözel ve sözel olmayan iletişim
yöntemlerine dikkat ederek, hastaların kendilerini ifade etmelerini sağlayacak açık uçlu
sorular sorup aktif bir şekilde dinlemelidirler. Hastaların beklentilerinin farkında olup konu ile
ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olup güven verici olmalıdır (Topbaş ve Bingöl, 2017).
Hemşire hastanın öz bakımını etkileyen faktörleri tespit eder ve önceliklerini belirler.
Hastanın kendi öz bakımını gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur ve hastayı cesaretlendirir.
Ev ortamında da bakımın sürekliliği için ailesine de eğitim verilir. Gonartroz uzun süreli ve
ilerleyici bir hastalıktır. Bu durum hastanın yaşam kalitesinde, işinde, ekonomisinde ve
kendini algılayış biçiminde farklılıklara neden olmaktadır. Hastalığın oluşturduğu fonksiyonel
sınırlılık hastanın kendini izole etmesine, depresyona ve anksiyeteye sebep olabilir. Hastanın
hastalığını ve kendini nasıl algıladığını ifade etmesi konusunda cesaretlendirilir. Hastanın
algıladığı durumunun pozitif yönde değiştirilmesi ve bu durumla ilgili baş etme yöntemleri
geliştirilmesinde yardımcı olunur (Birol ve Akdemir, 2004).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Gonartroz tanısı almış hastaların bakımını daha kaliteli hale getirmek ve bakımı
standartlaştırmak adına gonartrozlu hasta hemşirelik bakım protokolleri geliştirilebilir.
Böylelikle hastaya sunulan bakım daha kaliteli hale geleceği, yapılan işlemlerin ölçülebilir ve
görünür kılınmasına, ulaşılan sonuçlar ile gerekli düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının
yapılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Spiritüalite, dini içine alan ama her zaman din yoluyla ifade edilemeyen geniş bir kavram
olarak kabul edilir. Bu sebeple spiritüel inanç ve değerler bir din ile bağlantılı olabilir ya da
olmayabilir. Birey dini uygulamalarını yerine getirsin ya da getirmesin spiritüel boyutu
mevcuttur. Ve dini inançları olmayan insanların da spritüel gereksinimleri vardır. Spiritüel
boyut diğer boyutlar gibi doğum ile başlar ve hayat boyu süre gider. Holistik bakımın
vazgeçilmez boyutlarından biridir. Bu yaklaşıma göre fiziksel, sosyal, ruhsal ve spiritüel
boyutlar birbirleri ile ilişkilidir. Herhangi bir boyutta sorun oluşması halinde diğer boyutlarda
bu durumdan etkilenecektir. Merkezinde yaşamın anlam ve amacını araştırma olan
spiritüalite, aynı zamanda bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini anlama çabasıdır.
Spiritüel bakım, hemşirenin sorumluluğundadır ve hastanın kendi özelliklerine ve
beklentilerine göre verilmesi gereken destek hizmetidir. Bu nedenle hemşirelerin spiritüel
gereksinimler konusundaki farkındalıklarının, bilgi, beceri ve uygulamalarının profesyonel bir
seviyede olması gerekmektedir. Spiritüel bakımın özellikle bireylerin yaşadıkları stres
durumlarında değer ve inançlarının tehdit altında olduğu durumlarda önemi artmaktadır. Bu
durum öz bakım gereksinimlerini karşılayamayan bireylere tedavi ve bakım girişimlerinin
uygulandığı özellikli birimlerde daha çok karşımıza çıkar. Çünkü bireyin yakınlarından uzak
kalması, rutin alışkanlıklarını yapamaması, bilmediği bir ortam ve tanımadığı kişilerle bir
arada olması spiritüel boyutunun olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Spiritüel
gereksinimler bireye güven, umut, yaşama sevinci veren ve bireyin iyi hissetmesini sağlayan
unusurlardır. Spiritüel bakımın amacı ise hastanın rahatlamasını sağlamak, anksiyetesini
azalmak, stresle baş etmesini arttırmak ve sorunlarının üstesinden gelebilmesi için güçlü
olmasını karşılar nitelikte olmalıdır. Hastalıklarda destekleyici tedavi olarak spiritüel bakım
önemli bir yere sahiptir. Bu derlemede hemşirelikte spiritüel bakımın öneminden
bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: bakım, spiritüel bakım, hemşirelik, holistic
THE IMPORTANCE OF SPIRITUAL CARE IN NURSING
ABSTRACT
Spirituality is considered a broad concept that includes religion but cannot always be
expressed through religion. Therefore, spiritual beliefs and values may or may not be related
to a religion. Whether or not the individual performs religious practices, there is a spiritual
dimension. And people who do not have religious beliefs also have spiritual needs. The
spiritual dimension, like other dimensions, begins with birth and continues throughout life. It
is one of the indispensable dimensions of holistic care. According to this approach, physical,
social, spiritual and spiritual dimensions are interrelated. If a problem occurs in any
dimension, other dimensions will be affected by this situation.
541

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Spirituality, which is at the center of the search for the meaning and purpose of life, is also an
effort to understand the individual's relations with himself and other people Spiritual care is
the responsibility of the nurse and is the support service that should be given according to the
patient's own characteristics and expectations. For this reason, awareness of the nurse about
spiritual needs, knowledge, skills and practices should be at a professional level. The
importance of spiritual care increases especially when the values and beliefs of individuals are
under threat in stressful situations. This situation is more common in specialized units where
treatment and care interventions are applied to individuals who cannot meet their self-care
needs. Because the individual's being away from his relatives, not being able to do his routine
habits, being in an unfamiliar environment and being together with people he does not know
cause the spiritual dimension to be negatively affected. Spiritual needs are the elements that
give the individual confidence, hope, joy in life and make the individual feel good. The aim of
spiritual care should be to ensure that the patient relaxes, reduces his anxiety, increases his
ability to cope with stress and is strong in order to overcome his problems. Spiritual care has
an important place as supportive treatment in diseases. In this review, the importance of
spiritual care in nursing is mentioned.
Keywords: care, spiritual care, nursing, holistic
GİRİŞ
İnsan fiziksel, sosyal ve ruhsal boyutlardan meydana gelmiştir (Ercan ve ark 2017). Bu
boyutlar birbirinden etkilenmektedir (Daştan ve Buzlu 2010). Herhangi bir boyut zarar
gördüğü takdirde diğer boyutlarda bu durumdan etkilenecektir. Bu boyutlardan birisi de
spiritüel boyuttur. Spiritüalite, özellikle din ve maneviyat ile karıştırılmaktadır. Buna karşın
spiritüalite bireyin zihnini sakinleştiren ve içini huzura erdiren bir kavramdır (Erol 2020).
Spiritüalite holistik bakış açısı ile önem kazanmıştır (Erol 2020). Joyce Travelbee’nin “Bir
hemşire yalnızca fiziksel ağrıyı azaltmak için veya fiziksel açıdan değil, bireye bütüncül bir
bakım verir” sözü bakımın tüm boyutlarının önemine dikkat çekmektedir (Kostak 2007).
Fiziksel boyuta göre soyut ve karmaşık olması sebebiyle ölçümü nispeten daha güçtür. Bunun
yanı sıra kişilerin spiritüel gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimi tazmin edecek
uygun hemşirelik bakımının sağlanması gerekir. Spiritüel bakım, bakıma muhtaç kişilerin
hayata bağlılıklarını artırmayı, iç dünyalarıyla barışık olmalarını amaçlayan insan odaklı
bakım hizmetidir. Spritüel boyut yaşanılan kriz, stres, hastalık veya ölüm gibi durumlarda baş
etme gücünün tehdit altında olduğu ve yaşamın anlamının sorgulandığı, ümitsizlik yaşandığı
zor zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır (Çınar ve Aslan 2017).
Spiritüalite fiziksel, sosyal ve duygusal boyut kadar önemlidir. Ancak sağlık elemanlarının
birçoğu, bireyin bu yönünü göz ardı etme eğilimi gösterirler. Oysa Dünya Tabipler Birliği
Amsterdam Bildirgesi’nde (1994) ‘’Hastaların, bakım ve tedavileri süresince her zaman
manevi destek ve yol gösterilme hakları vardır.’’ denilerek spiritüel bakımın vurgu yapılmıştır
(Kavas ve Kavas 2014).
Florance Nightingale döneminden bu yana, spiritüel bakım hemşireliğin bir parçası haline
gelmiştir (Cimete 2002). Bu duruma ithafen Daştan ve Buzlu’nun belirttiğine göre Florence
Nightingale "Sağlık için, manevi gereksinimler vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar
önemli bir öğedir. Hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi ve ruhumuzu
etkileyebilir" diyerek spiritüel gereksinimin önemine dikkat çekmiştir (Daştan ve Buzlu
2010).
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SPİRİTÜALİTE NEDİR?
Spiritüalite, latince kökenli “spiritus”tan türetilmiştir. ‘’Nefes almak’’ ve ‘’canlı olmak’’
anlamlarına gelmektedir. Din ile birbirlerinin yerine yanlış olarak kullanılsa da din, insanlar
için fıtrî bir ihtiyaçtır ve dini inançları olmayan insanlarında spiritüel boyutları olabilir (Çınar
ve Aslan 2017). Din, insanın iç dünyasına, düşünce biçimine nüfuz ederek onu iyiye ve
doğruya yönlendirir. Ancak spiritüalite din ile sınır koyulamayacak kadar geniş bir kavramdır.
Bireyin iç huzurunu, inancını ve yaşamın anlamını ve kendisiyle çevresi arasındaki ilişkileri
anlamlandırma ve kabul etme çabasıdır (Çetinkaya ve ark 2007; Erol 2020). Spiritüalite,
beden ve ruh ile sürekli etkileşim halindedir (Kostak ve ark 2010). İncelenen literatürlere göre
bireylerin spiritüel gereksinimlerinin karşılanması halin de anksiyete ve stres gibi durumlarda
baş etmeyi arttırdığı, mevcut sorunları kabullenip, olası sorunlarının üstesinden gelebilmek
için güçlü ve umut dolu olabilmelerini sağladığı sonucuna varılmıştır (Kavas ve Kavas 2014;
Daştan ve Buzlu 2010). Bunun yanında spiritüalite, korku ve ağrıyı azaltma, mevcut hastalık
sürecini kabullenmeyi kolaylaştırma ve yaşam kalitesini arttırma gibi bireylerin yaşamında
önemli bir yere sahiptir (Erol 2020). Spiritüel boyut her bireyde vardır. Kişiden kişiye
farklılık gösteren spiritüel boyut her birey için özgündür (Çınar ve Aslan 2017).
Hemşirelik mesleği, insanı holistik yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgular. Bu sebeple
spiritüel ve fiziksel gereksinimler doğru belirlenip bireyin spiritüel bakımının fiziksel bakımla
uyum içinde olması gerekmektedir çünkü bütün boyutlar birbirleriyle etkileşim halindedir
(Daştan ve Buzlu 2010). Hemşire sağlık sisteminde 24 saat hizmet veren bir üye olarak
spiritüalite hakkında bilgi, beceri ve yaklaşımlarıyla profesyonel bir davranış sergilemelidir.
Bu duruma bağlı olarak birey ruhsal veya bedensel olarak yaralandıysa psikolojik veya
fizyolojik hastalıklar ortaya çıkabilir. (Çetinkaya ve ark 2007).
SPİRİTÜEL BAKIM
Bireyin doğumundan itibaren, tüm boyutlarını koruyabilmesi ve kesintiye uğramadan
sürdürebilmesi iyi bir hemşirelik bakımına bağlıdır (Uygur 2016). Dünya Sağlık Örgütü
tarafından sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik hâlidir tanımı yapılarak holistik bakımın önemine ve bununla beraber
spiritüel bakıma da değinilmiştir (Kavas ve Kavas 2014).
Spiritüel bakım bazı hastalıkları önleme, iyileşme hızını arttırma, hastalık sebebiyle olan
mutsuzluk ve umutsuzluğu azaltma gibi sağlık üzerine birçok pozitif etkisi vardır (Uygur
2016). Spiritüel gereksinimler; bireyin manevi eksikliğini tamamlayacak, manevi gücünü
destekleyerek artıracak gereksinimlerdir. Spiritüel bakım hastayı inanç ve değerlerinden
döndürmek veya bakış açısını değiştirmek için değil, bireyin sözlü veya sözsüz ifade ettiği
spiritüel gereksinimlerine yanıt vermek içindir (Kavas ve Kavas 2014).
Literatürler doğrultusunda bireylerin spiritüel inançlarının stres ve anksiyeteyle baş etme
düzeyini arttırdığı, sorunlarının üstesinden gelebilmek için umutlu ve güçlü olmalarını ve
pozitif sağlık davranışlarını destekleyerek potansiyellerinin farkına varmalarını sağladığı,
dolayısıyla hastalık ve sağlık durumlarında olumlu etkiler yarattığı sonucuna varılmıştır
(Kavas ve Kavas 2014; Daştan ve Buzlu 2010).
Hastaların spiritüel yönlerinin değerlendirilmesi için onlarla empati yapılarak hastayı
dinlemek amacıyla zaman ayrılması ve terapötik iletişim tekniklerinin kullanılması gereklidir.
Beraberinde hastayı dinlemek, hastaya gülümsemek ve dokunmak, hastanın elini sıkmak,
sorularını yanıtlamak, ağrılı müdahalelerini nazikçe gerçekleştirmek vb. gibi davranışlar
spiritüel bakımın diğer temel bakım alanlarıyla birlikte gerçekleşmesini sağlar (Cimete 2002;
Çetinkaya ve ark 2007).
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Ülkemizde cerrahi hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada, hastaların preoperatif dönemde,
anksiyetelerinin azaltılması için hemşirelerden yardım talep ettikleri saptanmıştır (Kılıç
1993). Yine ülkemizde yapılan diğer bir araştırmaya göre dini değerlerini düzenli yerine
getiren hastalarda postoperatif dönemde hastanede kalma süresinin %20 düzeyinde daha az
olduğu sonucuna varılmıştır (Kostak 2007).
SPİRİTÜEL BAKIM VE HEMŞİRELİK
Hemşirelik; bireyin sağlığı korumak ve geliştirmek, hastalığı önlemek, ağrıyı hafifletmek ve
rahatsızlığı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir meslek olması nedeniyle spiritüel bakım bu
hedeflere ulaşmada önemli bir paya sahiptir (Kutlu 2021). Hemşireler meslek hayatları
boyunca çeşitli din, dil ve ırktan olan bireyler ile sürekli etkileşim halindedir. Bu süreçte
hemşire, bireylerin yaşamın anlamını ve değerini sorguladıkları kriz durumlarında karşı
karşıya kalmalarına şahit olmaktadır (Yılmaz ve Okyay 2009). Karşılaşılan kriz durumlarında
birey ve hemşire birbirlerinin spiritüel inanç ve değerlerinden etkilenmektedir. Hemşire
bakımını planladığı hastanın spiritüel gereksinimlerini değerlendirebilmesi için öncelikle
kendi spiritüel boyutunun farkında olması ve hastaların spiritüel baş etme becerilerini
değerlendirebilecek bir bakış açısına sahip olmaları beklenir (Erol 2020; Doğan 2013). Buna
bağlı olarak spiritüalite hemşireler tarafından bilinip anlaşılırsa, hemşirelik bakımının
planlanmasında yol gösterici olur ve bakımın kalitesinde de artma sağlanır. (Erol 2020;
İsmailoğlu ve ark 2019).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaşamı, tam bir sağlık ve iyilik düzeyinde sürdürebilmek için birey bütüncül olarak ele
alınmalıdır. Bütüncül bakımın en temel parçası olan spiritüel bakım hastaların yaşamı anlama,
semptomlarını yönetme ve çevre ile olan ilişkilerini güçlendirmede büyük öneme sahiptir. Bu
sebeple hasta değerlendirilirken ön yargısız bir tutumla, spiritüel gereksinimleri
karşılanmalıdır. Ayrıca spiritüel boyutun fiziksel, duygusal, sosyal yönü üzerindeki etkileride
göz önüne alınmalıdır (Erol 2020). Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin spiritüalite
kavramını doğru ve yeterli anlayarak, spiritüel müdahaleler ilgili uygulamalı eğitim
programlarına katılması, hasta ve yakınlarının spiritüel gereksinimlerine yönelik farkındalık
ve duyarlılıklarının arttırılması sağlanmalıdır (Duran 2019).
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Özet
Kuşkonmaz Liliaceae familyasına ait, anavatanı Akdeniz ülkeleri, Avrupa ve Anadolu olduğu
kabul edilen bir sebzedir. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki olarak da kullanılmaktadır.
Türkiye’de yabani formuna çok rastlanmakta ve en fazla yabani formları da İzmir, Aydın,
Muğla ve Manisa illerinde yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı
verilerine göre, Türkiye’de toplam 1391 dekar alanda kuşkonmaz üretilmiştir. Bu üretim
alanının, 525 dekarı Eskişehir, 402 dekarı ise Antalya ilinde yer almaktadır. Türkiye
kuşkonmaz üretimi ve ticareti bakımından büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen,
günümüzde istenilen pazar payına ulaşılamamıştır. Türkiye’de tüketim alışkanlığının fazla
olmaması da bu konuda önemli etken olmaktadır. Son yıllarda üretim, tüketim ve dış
ticaretteki artışlar, bu sebzenin Türkiye için bir ihraç sebzesi olabileceğini göstermektedir. Bu
nedenle büyük bir pazar potansiyeli olan kuşkonmazın, yetiştiriciliği bakımından durumunun
değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın
amacı, Türkiye’deki kuşkonmaz yetiştiriciliğini üretim ve dış ticaret bakımından ele alarak,
sürdürülebilir yetiştiriciliğin sağlanması açısından değerlendirmek ve bazı öneriler
getirmektir. Çalışmanın ana materyalini, FAO, TÜİK, TRAPMAP, Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan elde edilen veriler ile konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde
edilen sonuçlar oluşturmaktadır. Toplanan istatistiksel veriler çizelgeler şeklinde
düzenlenmiş, yüzde ve indeks hesaplamaları yapılarak yorumlanmıştır. Kuşkonmaz
yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliği sağlamak için, öncelikle tüketiminin arttırılması amacıyla
farklı organizasyonlar ile tüketicilere tanıtımının yapılması ve özellikle tıbbi açıdan
faydalarının anlatılması önem taşımaktadır. Kuşkonmaz üretim alanlarının arttırılmasında
devlet destek ve teşvikleri önemli katkılar yapabilecektir. Türkiye, kuşkonmaz
yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması ile dışsatım açısından Avrupa ülkelerindeki
piyasalarda rahatlıkla söz sahibi olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kuşkonmaz yetiştiriciliği, kuşkonmaz dış ticareti, sürdürülebilirlik, tıbbi
ve aromatik bitki.
AN EVALUATION ON THE SUSTAINABILITY OF ASPARAGUS GROWING IN
TURKEY
Abstract
Asparagus is a vegetable that belongs to the Liliaceae family and is considered to be native to
Mediterranean countries, Europe and Anatolia. It is also used as a medicinal and aromatic
plant. Its wild form is common in Turkey and the most wild forms are found in İzmir, Aydın,
Muğla and Manisa provinces.
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According to the data of the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) for the year 2021,
asparagus was produced in a total area of 139 hectares in Turkey. 52 hectares of this
production area are located in Eskişehir and 40 hectares are located in Antalya. Although
Turkey has a great potential in terms of asparagus production and trade, the desired market
share has not been reached today. The lack of consumption habits in Turkey is also an
important factor in this regard. Increases in production, consumption and foreign trade in
recent years show that this vegetable can be an export vegetable for Turkey. For this reason, it
is important to evaluate the situation of asparagus, which has a great market potential an in
terms of growing and to reveal its sustainability. The aim of this study is to evaluate the
asparagus growing in Turkey in terms of production and foreign trade, to evaluate it in terms
of ensuring sustainable growing and to make some suggestions. The main material of the
study is the data obtained from FAO, TURKSTAT, TRAPMAP, The Ministry of Agriculture
and Forestry and the results obtained from previous researches on the subject. The statistical
data collected are arranged in tables and interpreted by calculating percentages and indexes.
First of all, it is important to introduce it to consumers with different organizations in order to
increase its consumption and to explain its benefits especially in terms of medicine for ensure
sustainability in asparagus growing. Government support and incentives will be able to make
significant contributions in increasing asparagus production areas. With the sustainability of
asparagus growing, Turkey will be able to have a say in the markets of European countries in
terms of export.
Keywords: Asparagus growing, asparagus foreign trade, sustainability, medicinal and
aromatic plant.
1.GİRİŞ
Liliceacea familyasına ait kuşkonmazın, anavatanı Ön Asya ve Avrupa’dır ve bu bölgede 100
yabani türünün yetiştirildiği bilinmektedir (Vural ve ark., 2000; Akan, 2014). Ülkemizde ise
11 Asparagus türü ve 12 takson doğal olarak yetişmektedir (Güvenç, 1997). Kuşkonmaz
(Asparagus officinalus), dünya çapında ekonomik açıdan en önemli kuşkonmaz türüdür
(Amian ve ark., 2018).
Çok yıllık bir sebze olan kuşkonmazın tüketilen kısmı sürgünleridir. Kuşkonmaz, Avrupa’da
“kralların yemeği” veya “kraliçelerin sebzesi” olarak adlandırılan oldukça değerli bir gürme
ürünü olan bir sebzedir (Alan, 2017). Avrupa ülkelerinde çok fazla tercih edilen bu değerli
sebze, Türkiye’de malesef çok fazla tüketilmemektedir. Tüketim şeklinin bilinmemesi,
fiyatının yüksek olması, tadının alışılmış bir tat olmaması ve bulunduğu yeri uzun süre işgal
etmesi gibi sebeplerden dolayı yetiştiriciliği benimsenememiştir. Daha çok yabanilerinin
doğadan toplanması yoluyla taze olarak tüketilmektedir.
Kuşkonmaz zengin besin içeriği nedeniyle, tıbbi ve aromatik bitki olarak da kullanılmaktadır.
Özellikle kalori, protein ve lif içeriği nedeniyle kilo kontrolünde önemli olduğu, vitamin A, K,
C içerikleri ve kalsiyum, magnezyum, demir bakımından zenginliği nedeniyle bağışıklık
sistemini güçlendirdiği göz, kalp, böbrek ve kemik rahatsızlığında faydalı, içeriğindeki
yüksek folik asit sayesinde hamile ve emziren anneler için de yararlı olduğu belirtilmektedir
(Alan, 2017). Ayrıca antikanser (Mfengwana ve Mashele, 2019), anti-tümör (Zhang ve ark.,
2019), spazm önleyici (Okur ve Baltacıoğlu, 2018), antiülser (Datta ve ark., 2002; Goel ve
Sairam, 2002; Sairam ve ark., 2003), antibakteriyal (Mandal ve ark., 2000) ve rakyoaktif ajan
(Arora ve ark., 2005) özellikleri de bulunmaktadır. Ekonomik etkinliği nedeniyle kıymetli
sebzeler gurubuna giren kuşkonmazın (Barvinkó,1994) ihracat değeri çok yüksektir.

547

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

FAO’nun 2020 yılı verilerine göre dünyada 1.546.315 hektar alanda 8.451.689 ton
kuşkonmaz üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl Türkiye dünya kuşkonmaz üretiminde %2.01
ile düşük bir pay oluşturmaktadır (FAO, 2022). Türkiye’de kuşkonmaz üretim miktarı ve
alanı istenilen düzeyde değildir. Fakat 2019-2021 yılları arasında üretim alanının %64.13,
üretim miktarının %84.95 artarak ciddi bir gelişme gösterdiği görülmektedir (TÜİK, 2022).
Üretimi daha çok Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. Doğada yabani ve
endemik türlere sahip olmamız büyük bir avantajdır. Bu durum dış pazar için önemli olup,
ürün sağlayabilme potansiyeli oluşturmaktadır.
Türkiye’de kuşkonmaz tüketimi sayılan faydalarına ragmen, istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Fakat dış pazarda hem taze, hem de işlenmiş olarak talep görmesi ve ülkemizin birçok yerinde
yetiştirilebilecek olan kuşkonmaz alternatif bir ürün olabilecek durumdadır.
Kuşkonmazın yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik yönleri üzerine Türkiye’de (Güvenç ve
Koyuncu, 1999; Elmacı ve Seçer, 2004; Seçer ve ark., 2006; Eren, 2014; Alan, 2017; Köklü
ve ark., 2020; Korkmaz ve ark., 2020; Altunel, 2021; Mohammed ve ark., 2021) ve dünyada
(Schwarz ve ark. 2016; Kaska ve ark., 2018; Katsenios ve ark., 2019; Li ve ark., 2019; Perez
ve ark., 2020; Boonsiriwit ve ark. 2021; Xue and ark., 2021; Gao ve ark., 2021; Maskova ve
ark. 2021; Namaki ve ark., 2022) birçok çalışma yapılmıştır. Fakat kuşkonmaz
yetiştiriciliğinin son yıllardaki mevcut durumunu değerlendirerek, ekonomik açıdan
sürdürülebilirliğini ortaya koyabilecek çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
2. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kuşkonmaz yetiştiriciliğini üretim ve dış ticaret
bakımından ele alarak, sürdürülebilir yetiştiriciliğin sağlanması açısından değerlendirmek ve
bazı öneriler getirmektir.
Çalışmanın ana materyalini, FAO, TRAPMAP, TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığından elde
veriler ile konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar
oluşturmaktadır. Toplanan istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde yüzde ve indeks
hesaplamaları yapılarak, çizelgeler ve grafikler halinde sunulmuştur.
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
3.1. Dünya Kuşkonmaz Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler
3.1.1 Dünyada Kuşkonmaz Üretimi
Dünyada kuşkonmaz üretimine bakıldığında 2011 yılında 8.190.885 ton kuşkonmaz
üretiminin 2020 yılında 8.451.689 tona ulaştığı görülmektedir (Tablo 1). Yıllar itibariyle
dünya kuşkonmaz üretiminde dalgalanmalar olmuştur. Dünya kuşkonmaz üretim alanında
2011 yılında 1.454.514 hektar alanda 5.63 ton/ha verim gerçekleşmiştir. 2020 yılında dünya
kuşkonmaz üretim alanı artarak 1.546.315 hektara ulaşmış ve 5.46 ton/ha verim alınmıştır.
Genel olarak dünya kuşkonmaz verim miktarında da dalgalanmalar söz konusudur.
Şekil 1’de 2020 yılında dünya kuşkonmaz üretiminde 7.314.247 ton ile Çin (%87) lider ülke
durumundadır. Peru 370.532 ton, Meksika 300.575 ton ve Almanya 11.756 ton kuşkonmaz
üretiminde diğer en fazla üretim yapan ülkelerdir. Fakat Tayland (13.80 ton/ha) ve Peru
(10.93 ton/ha) en yüksek verimliliğe sahip ülkelerdir.
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Tablo 1. Dünya Kuşkonmaz Üretim Miktarı, Üretim Alanı ve Verimi
Üretim Miktarı
İndeks
Üretim Alanı
İndeks
Verim
Yıllar
(ton)
(2011=100)
(ha)
(2011=100) (ton/ha)
2011
8190885
100
1454514
100
5.63
2012
8283592
101
1483456
102
5.58
2013
7935148
97
1463238
101
5.42
2014
7929383
97
1469078
101
5.39
2015
8684000
106
1528550
105
5.68
2016
8267251
101
1562376
107
5.29
2017
8388070
102
1530886
105
5.47
2018
8513330
104
1550165
107
5.49
2019
8404325
103
1551246
107
5.41
2020
8451689
103
1546315
106
5.46
Kaynak: FAO, 2022.

Çin
87%

Diğerleri
2%
Arjantin
0%

İran
0%

Almanya
JaponyaABD 1%
0% 0%

Meksika
İtalya 4%
1%

Peru
4%
İspanya
1%

Şekil 1. Dünya Kuşkonmaz Üretiminde Önemli Üretici Ülkeler (2020)
Kaynak: FAO, 2022.
3.1.2 Dünyada Kuşkonmaz Dış Ticareti
Dünya kuşkonmaz ticaretinde piyasayı belirleyen ülkeler en büyük üretici ülkelerden olan
Peru ve Meksika’dır. 2020 yılı dünya kuşkonmaz ihracatı incelendiğinde ihracatın %40.8’i
Meksika, %30.32’si Peru ve %9.19’u ABD tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 2).
Kuşkonmaz ihracatında Peru dünyada hem üretim, hem de ihracatta söz sahibi ülke
durumundadır. Çin en büyük kuşkonmaz üreticisi, Peru ise en büyük kuşkonmaz ihracatçısı
olarak nitelendirilmektedir (Akan, 2014). 2011-2020 yılları arasında dünya kuşkonmaz
ihracatı 320.764 tondan 413.454 tona yükselerek %28.90 oranında artış göstermiştir.
Tablo 3’de 2020 dünya kuşkonmaz ithalatının yarısından fazlasını gerçekleştiren ABD
%62.29 ile en büyük paya sahiptir. Kanada 24.852 ton, Almanya 22.754 ton ve Fransa 14.697
ton ile diğer en fazla ithalat gerçekleştiren ülkelerdir. Kuşkonmaz ithalat verilerinden de
anlaşıldığı gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD’de kuşkonmaz tüketimi daha yaygındır. Dünya
kuşkonmaz ithalatı 2011 yılında 330.363 ton iken, 2020 yılında 426.802 ton seviyesine
ulaşarak %29.19 oranında artış gerçekleşmiştir. Kuşkonmazın dünya üzerinde beslenme ve
sağlık açısından öneminin ortaya konması, ithalat ve ihracat miktarlarında artışa neden
olmaktadır. İlerleyen dönemlerde üretim artışına paralel olarak kuşkonmaz dış ticaretinde
daha yüksek rakamlara ulaşılacağı düşünülmektedir.
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Tablo 2. Dünyada Kuşkonmaz İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (2020)
İhracat
Ülkeler
Değer
%
Miktarı
(ton)
($)
Meksika
168686
372693
40.8
Peru
125386
377098
30.32
ABD
38013
144350
9.19
İspanya
25178
90826
6.09
Hollanda
16522
97486
4
İtalya
9051
40647
2.19
Yunanistan
4954
20059
1.2
Fransa
4763
25790
1.15
Almanya
3802
23085
0.92
Diğer
17099
76775
4.14
Ülkeler
Dünya
413454
1268809
100
Kaynak: FAO, 2022.
Tablo 3. Dünyada Kuşkonmaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2020)
İthalat
Ülkeler
Değer
%
Miktarı
(ton)
($)
ABD
265837
719765
62.29
Kanada
24852
87058
5.82
Almanya
22754
93888
5.33
Fransa
14697
57568
3.45
Hollanda
12768
72277
2.99
İngiltere
12542
74351
2.93
İspanya
10232
52958
2.4
Japonya
9307
57318
2.18
İsviçre
8807
53629
2.07
Diğer Ülkeler
45006
1268812
10.54
Dünya
426802
1496862
100
Kaynak: FAO, 2020.
3.2 Türkiye’de Kuşkonmaz Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler
3.2.1 Türkiye’de Kuşkonmaz Üretimi
Kuşkonmaz iklim istekleri bakımından seçici bir sebze değildir. Afrika’dan Kuzey Avrupa
ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada başarıyla üretilmektedir. Toprak ve hava sıcaklığı
tomurcuk patlaması ve sürgün gelişimi için kritik bir role sahiptir (Köklü ve ark., 2020).
Rizom ve gövde zarar görmedikçe 20-25 yıla kadar ürün alınabilen çok yıllık bir sebzedir.
Pazarı olan ve talebi artan bir ürün olduğu için sürdürülebilirliği olabilecek bir üründür.
TÜİK 2021 yılı verilerine göre, Türkiye 1.391 dekar alanda 1.156 ton kuşkonmaz üretimi
gerçekleştirilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde, 2013-2021 yılları arasında kuşkonmaz
üretimimizin ciddi bir artış gösterdiği görülmektedir. 2019 yılında 499 dekar olan kuşkonmaz
üretim alanımız %279 artışla 1.391 dekara ulaşmıştır. Aynı dönemde kuşkonmaz üretim
miktarımız 174 tondan 1.156 tona ulaşarak %664 artışla daha fazla artış göstermiştir.
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Kuşkonmaz yetiştiriciliğimizde verim artışı da son iki yılda yaklaşık 3 kata yakın artış
göstererek 0.83 ton/da seviyesine ulaşmıştır. Beslenme ve sağlık açısından öneminin farkına
varılması ve dış pazarda tercih edilmesi üretim artışında etken oluşturmaktadır.
Tablo 4. Türkiye Kuşkonmaz Üretim Alanı, Üretim Miktarı ve Verimi
Yıllar Üretim Alanı
Indeks
Üretim Miktarı
Indeks
Verim
(da)
(2013=100)
(ton)
(2013=100)
(ton/da)
2013
193
100
68
100
0.35
2014
193
100
68
100
0.35
2015
193
100
68
100
0.35
2016
416
216
145
213
0.34
2017
518
268
178
262
0.34
2018
488
253
169
249
0.35
2019
499
259
174
256
0.35
2020
1229
637
1079
1587
0.87
2021
1391
721
1156
1700
0.83
Kaynak:TÜİK, 2022.
Türkiye’de kuşkonmaz üretiminde bölgelere bakıldığında 570 dekar üretim alanı ve %40.98
payı ile Doğu Marmara Bölgesi en fazla üretim yapan bölgemizdir (Tablo 5). Akdeniz
Bölgesi %28.9 ve Ege Bölgesi %16.89 ile diğer fazla üretim yapan bölgelerimizdendir. TÜİK
2021 yılı verilerine göre, Akdeniz Bölgesi 603 ton üretimi ile en fazla kuşkonmaz üretimine
sahiptir. Doğu Marmara Bölgesi üretim alanı bakımından ilk sırada yer almasına rağmen,
üretim miktarı olarak 407 ton ile ikinci sırada yer almaktadır. İklim olarak seçici olmamasına
rağmen veriler Akdeniz Bölgesi’nin ikliminden daha fazla verim alınabileceğini
göstermektedir.
Tablo 5. Türkiye’de Bölgelere Göre Kuşkonmaz Üretim Alanı ve Üretim Miktarı
Bölgeler
Üretim Alanı
%
Üretim Miktarı
%
(da)
(ton)
Akdeniz
402
28.9
603
52.16
Batı Anadolu
44
3.16
9
0.78
Batı Marmara
135
9.71
43
3.72
Batı Karadeniz
5
0.36
1
0.09
Doğu Marmara
570
40.98
407
35.21
Ege
235
16.89
93
8.04
Türkiye
1391
100.00
1156
100.00
Kaynak: TÜİK, 2022.
Tablo 6’da Türkiye’de illere göre kuşkonmaz üretimi incelendiğinde Antalya ilimiz 603 ton
kuşkonmaz üretim ile ilk sırada yer alıp, Türkiye kuşkonmaz üretiminin %52.16‘sını
karşılamaktadır. Eskişehir (%34.43), Edirne (%2.85), İzmir (%2.77) ve Manisa (%2.08) diğer
önemli üretici illerimizdendir.
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Tablo 6. Türkiye’de İllere Göre Kuşkonmaz Üretim Alanı ve Üretim Miktarı
Üretim
Üretim
İller
%
%
Alanı
Miktarı
(da)
(ton)
Eskişehir
525
37.75
398
34.43
Antalya
402
28.9
603
52.16
Manisa
127
9.13
24
2.08
Edirne
110
7.91
33
2.85
Muğla
69
4.96
37
3.2
İzmir
39
2.8
32
2.77
Balıkesir
25
1.79
10
0.87
Diğer
94
6.76
19
1.64
İller
Türkiye
1391
100
1156
100
Kaynak: TÜİK, 2022.
3.2.2 Türkiye’de Kuşkonmaz Dış Ticareti
Türkiye kuşkonmaz yetişticiliğinde sahip olduğu iklim ve coğrafya sayesinde büyük avantaja
sahiptir. Türkiye’de tüketiciler tarafından çok tercih edilmese de son yıllarda bu ürünün
yetiştiriciliğine karşı ilgi artmaktadır. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde yatırımcı ve girişimci
sayısının artmasında dış pazarda taze ve işlenmiş olarak ürüne ihtiyaç olması etken
oluşturmaktadır. Batı ülkelerinde ve ABD’de çok değer verilen ve pahalı bir sebzedir.
Kuşkonmazın anavatanı yurdumuzun da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz olmasına rağmen
halkımızca iyi tanınmadığı için ülkemizde önemli miktarlarda üretilip tüketilen bir sebze
değildir (Eşiyok, 2012).
Kuşkonmazın pazarlanabilme durumunu inceleyebilmek için, ithalat ve ihracat verilerini
incelemek gerekmektedir. Tablo 7’de kuşkonmaz ithalatımızda 2011-2020 yılları arasında
dalgalanmanın olduğu görülmektedir. 2011 yılında 34 ton gereçekleşen ithalatımızın 2020
yılında 78 tona ulaştığı görülmektedir. Son yıllarda ürünün sağlık ve beslenme açısından
öneminin vurgulanması üründe talep artışlarına neden olmaktadır. 2020 yılında 78 ton
gerçekleştirdiğimiz kuşkonmaz ithalatımızın %83.33’ü Peru ve %16.67’si Meksika’dan
karşılanmıştır (TRAPMAP, 2021).
Tablo 7. Türkiye Kuşkonmaz İthalatı ve Değişimi
İthalat
Değişim
Değer Değişim
Yıllar
Miktarı
(ton)
%
($)
%
2011
34
203
2012
57
67.65
357
75.86
2013
53
-7.01
306
-14.29
2014
58
9.43
396
29.41
2015
60
3.45
253
-36.11
2016
75
25
178
-29.64
2017
86
14.67
211
-18.54
2018
66
-23.26
152
-27.96
2019
84
27.27
195
28.29
2020
78
-7.14
152
-22.05
Kaynak: FAO, 2022.
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Türkiye kuşkonmaz ihracatını bakımından üretimde yeterli düzeyde olmadığı için, ihracatta
da istikrarlı bir yapıya sahip değildir. Yıllar itibariyle kuşkonmaz ihracat miktarımızın dalgalı
bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 2011-2020 yılları arasında en fazla kuşkonmaz
ihracatımız 29 ton ile 2018 yılında gerçekleşmiştir (Tablo 8). 2020 yılında 11 ton kuşkonmaz
ihracatımız Singapur (9 ton), Almanya (1 ton) ve Avusturya (1 ton)’ya yapılmıştır. Türkiye
kuşkonmaz üretim ve pazarlamasında büyük avantaja sahip olmasına karşılık üretimdeki özel
isteklerinin etkisiyle yayılamamıştır. Fakat kuşkonmaz ihracatında Avrupa ülkeleri önemli bir
pazar niteleğindedir. Bu nedenle kuşkonmaz uygulanacak doğru yatırım politikalarıyla iyi bir
ihraç sebzesi olabilecek durumdadır.
Tablo 8. Türkiye Kuşkonmaz İhracatı ve Değişimi
Yıllar İhracat Miktarı Değişim
Değer Değişim
(ton)
%
($)
%
2011
17
72
2012
2013
2014
2015
3
38
2016
4
33.33
11
-71.05
2017
6
50
23
109.09
2018
29
383.33
125
443.48
2019
8
-72.41
54
-56.8
2020
11
37.5
42
-22.22
Kaynak: FAO, 2022.
3.3 Türkiye’de Kuşkonmaz Yetiştiriciliğine Yönelik Destekler ve Ekonomik
Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi
3.3.1 Türkiye’de Kuşkonmaz Yetiştiriciliğine Yönelik Destekler
Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuşkonmaz yetiştiriciliği yapacak üretici ve
girişimcilere farklı destekler sunulmaktadır. Kuşkonmaz bitkisel ürünlerin desteklenmesinde
1. Kategoride desteklenen ürünler arasındadır. Bu kapsamda 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
Tebliğinde(Tebliğ No: 2021/40)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2022/8) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ve tebliğ çerçevesinde kuşkonmaz
yetiştiriciliği için aşağıdaki destek uygulamaları yürürlüğe girmiştir (TOB, 2022);
Gübre ve Mazot Desteği: Alan bazlı tarımsal desteklerde bitkisel ürünlere verilen
desteklerde kuşkonmaz diğer ürünler kategorisinde yer almaktadır. Bu kapsamda kuşkonmaz
yetiştiriciliği için gübre desteği olarak dekar başına 8 TL, mazot desteği olarak dekar başına
17 TL ödenmektedir.
Toprak Analizi Desteği: Toprak analiz desteği, 50 dekar ve üzeri arazisi olanlara ilave her 50
dekar için, 1 analiz desteği şeklinde ödenmektedir. Kuşkonmazda toprak analizi desteği dekar
başına 10 TL olarak ödenmektedir.
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Organik Tarım Desteği: Organik tarım desteği 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve
Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş
süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinde ürettiği ürüne ürün sertifikası
düzenlenmiş 1.kategorideki kuşkonmaz yetiştiriciliği yapan çiftçilere ürün sertifikası
(bireysel) olarak dekar başına 100 TL, ürün sertifikası (ürün grubu) olarak dekar başına 50 TL
olarak ödenmektedir.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği: İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş
kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre
düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan 1.kategorideki kuşkonmaz
yetiştiriciliği yapan üreticilerde örtüaltı üretim yapanlarda bireysel sertifikasyon sahibi
olanlara dekar başına 150 TL ve grup sertfkasyona sahip olanlara dekar başına 75 TL, Açıkta
üretim yapanlarda bireysel sertifikasyon sahibi olanlara dekar başına 40 TL ve grup
sertifkasyona sahip olanlara dekar başına 20 TL olarak ödenmektedir.
Küçük Aile İşletmesi Desteği: Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekar başına 100 TL
ödeme yapılmaktadır.
3.3.2
Türkiye’de
Kuşkonmaz
Yetiştiriciliğinin
Ekonomik
Önemi
ve
Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
Kuşkonmaz Türkiye’de yetiştirilme olanaklarına sahip, yüksek gelir getiren uluslararası
piyasada önemli bir sebzedir. Beslenme ve sağlık açısından öneminin ortaya konması,
tüketicilerin de bu ürüne karşı ilgisini arttırmaktadır.
Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde, 3.yıldan sonra ürün alınabilmektedir. Kurulan kuşkonmaz
parsellerinden 20-20 yıl gibi uzun süre kesintisiz gelir sağlanabilmektedir. Tesis kuruluşu
aşamasında fidelere dikilene kadar özenle bakmak gerekir. Kuşkonmaz fidesi suyu
sevmektedir, bu nedenle susuz bırakılmamalıdır. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde yüksek verim
için sulama ve bakım önemlidir (MEGEP, 2008). Ayrıca hastalık ve zararlılarla mücadele de
dikkatli olunmalıdır. Hasat edilen sürgünler pazara sunulacağı zaman mutlaka yıkanmalı ve
soğukta bekletilmelidir. Pazarda demetlenmiş halde sunulan kuşkonmaz bugün marketlerde
300 gramlık paketi 35 TL-40 TL arasında yüksek bir fiyatla satılmaktadır.
Genel olarak bakıldığında avantajlı bir sebze olduğu görülen kuşkonmazın, yatırımcılar için
aşağıda belirtilen avantaj ve dezavantajlarının olduğu görülmektedir:
Kuşkonmaz Yetiştiriciliğin Yatırım Açısından Avantajları

Türkiye sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle kuşkonmaz yetiştiriciliği için geniş
bir alanda yetiştirilme olanağına sahiptir.

Kuşkonmazda yeşil ve beyaz sürgünler taze olarak pazarlanabildiği gibi, aynı zamanda
konserve ve dondurulmuş olarak da işlenerek farklı şekillerde pazarlanabilmektedir.

Beslenmede önemli bir vitamin deposu olması ve sağlık sorunlarının giderilmesinde
yardımcı olması tıbbi ürün niteliğini kazandırmaktadır.

Yurtdışında hazır pazarı bulunmaktadır.

Yurtiçinde otel, restoran ve marketlerde ilgi gören bir sebzedir.

Çok yıllık bir bitki olduğu için, uzun yıllar gelir getirebilmektedir.

Yüksek getiri sağlamaktadır.

Yatırımcılar için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu sebze için verdiği destekler
bulunmaktadır.
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Kuşkonmaz Yetiştiriciliğin Yatırım Açısından Dezavantajları

Üreticilerin kuşkonmaz yetiştiriciliği konusunda doğru teknik bilgiye sahip olmama
durumu ürün verimini olumsuz etkilemektedir.

Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde emek yoğun ve yatırım maliyetinin yüksektir.

Zararlılarla mücadele ürün yetiştiriciliğinde önem taşımakta, mücadelede ilaçlama için
masraf yapılabilmektir.

Yatırım yapıldıktan sonra 3.yıldan itibaren ürün alınabilmektedir.

Türkiye’de sebze olarak tüketimi yaygın değildir.

Türkiye’de tüketici açısından fiyatı yüksek kabul edilebilmektedir.
4. SONUÇ
Türkiye’de ekolojik istekleri bakımından birçok bölgede yetiştirilebilen kuşkonmaz, alternatif
ürün olarak değerlendilebilecek bir tarım ürünüdür. Son yılllarda özellikle beslenme ve sağlık
açısından öneminin daha fazla vurgulanması tüketiciler üzerinde bu ürüne karşı ilgiyi
arttırmıştır. Fakat ülkemizde geçmiş yıllara göre üretim ve tüketim miktarında artış olsada,
tüketimde çok fazla ilgi görmemektedir. Bu konuda yemek kültürümüzde damak tadı olarak
alışık olmadığımız bir tat olmasının, sınırlı yemek tariflerinin olmasının ve ayrıca fiyatının
yüksek olmasının etken olduğu düşünülmektedir.
Kuşkonmaz sebzesinin talebinin yıldan yıla artması ve özellikle Avrupa’da çok fazla
tüketilmesi, bu ürünün ihracatta yüksek fiyatla satılması gelecekte bu sebze için büyük bir
ekonomik pazara ulaşabilme olasılığını bulundurmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkelerine yakın
olmamız lojistik açıdan da avantaj yaratmaktadır. Türkiye elinde bulundurduğu ekolojik ve
coğrafi avantajı fırsata çevirerek bu sebze ile ilgili üretimi arttırıcı politikalar izlemelidir.
Türkiye’de çok tüketilmeyen sebze olmaması üretimin arttmamasında önemli bir etkendir.
Fakat kuşkonmaz dış pazar için, tarımsal üretimimize önemli katma değer sağlayabilecek bir
sebzedir. Özellikle hem taze, hem de işlenmiş olarak ihracatta ilgi görmesi, farklı şekillerde
pazarlanabilme imkanı yaratmaktadır.
Sonuç olarak, kuşkonmaz yetiştiriciliğinde üretim alanlarımızın arttırılıp, tarımsal endüstride
işlenebilme imkanları sağlandığında küresel pazarda yer alma konusunda avantajlı bir ülke
olacağımız ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kuşkonmaz yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticiler
özellikle yetiştiriciliği konusunda eğitilmeli ve bu ürün diğer tarım ürünlerine alternatif olarak
gösterilmelidir. Üretici için getirisi yüksek olan bu sebzenin üretiminde devlet tarafından
verilen teşvik ve destek miktarlarının arttırılması ile dünya pazarında yer almamız ülke
ekonomisi için önemli fayda sağlayabilecektir.
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ABSTRACT
In many countries, studies are carried out to prepare young people for life and labor markets.
For this reason, the influence of the country's development level and the geography they live
in is undeniable in defining a place for young people. However, the employment rate is still
below the expected levels and unemployment remains the biggest fear of the youth.
According to the figures announced by TURKSTAT, as of October 2019, the youth
unemployment rate covering the 15-24 age group has reached 25.3 percent with an increase of
3 percentage points. The transition to business life with the end of the school worries young
people. In this respect, especially senior university students constitute the critical class in
terms of entering a new period in their lives after graduation. In a study, it is stated that young
people want to live in countries with better working conditions and living standards, and
uncertainty about the future increases their anxiety. However, geography and time are no
longer constraints in many new business areas. With digitalization, business ideas, initiatives
and the way of doing business are shifting towards new areas. Entrepreneurship is a very
important tool in this regard. However, entrepreneurship is a lifestyle, so first of all, it is
necessary to want to be an entrepreneur. New business ideas, on the other hand, are shaped by
the concept of entrepreneurship, tendencies and perceptions of young people to be
entrepreneurs. Therefore, in this study, it is aimed to determine the concept of
entrepreneurship, tendencies and perceptions of entrepreneurship among young people
between the ages of 18-35 studying at a state university.
Keywords: Entrepreneurship, Youth, problems, perception, knowledge
GİRİŞ
Genç nüfus ülkenin gelecek potansiyelidir. Gelecekte yaşayacak ve geleceği kuracak olan
onlardır. Ancak bugünkü gençlerin yetişmesinde önceki neslin etkisi ve katkısı da büyüktür.
Her iki neslinde en önemli beklentisi iş hayatı ile ilgilidir (Bernhardt, 1994; Borjas, 1986;
Lin, Compton, & Pi-cot, 2000). Geçmiş tecrübeler eğitim durumu ile iş başarısı arasında
büyük bağlantı olduğunu göstermiş durumdadır (Ibrahim ve Goodwin, 1986). Eğitim durumu
düşük seviyede olanlar iş bulmakta güçlük çekerler ve vasıfsız işçi, ırgat veya amele olarak
tabir edilen işlerde çalışmak zorunda kalır. Türkiye’de vasıfsız işçi ya da ırgat amele olarak
tabir edilen işçi sınıfına niteliksiz işçi denir. Bu gruptaki çalışanlara işlerin yönlendirme
yoluyla iş yaptırılması esastır.
Eğitimin hayat başarısı üzerindeki etkisini anlamış olan ebeveynler, son 50 yılda eğitime
ağırlık verdiler. Ancak sadece eğitim veya alınan diplomanın da iyi bir iş ve iyi bir yaşam
garantisi veremediği anlaşılmış durumdadır. Çünkü günümüz iş hayatında gençlerin mezun
oldukları eğitim seviyesinin altında ki işlerde istihdamı az rastlanan olay değildir.
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Günümüz işsiz grubu içinde Yükseköğretim kurumlarında eğitimini tamamlamasına rağmen
niteliğine uygun iş bulamayanların sayısı fazladır. Bu duruma nitelik uyumsuzluğu
denilmekte olup, bireylerin sahip olduğu nitelik düzeyinden düşük veya yüksek işlerde
çalışma halini ifade etmektedir (Çakır ve Kellevezir2020). Son verilere göre, toplam nüfusu
83 milyon 614 bin 362 olan Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin
750 kişidir(TUIK; 2021). TÜİK tarafından açıklanan rakamlarına göre, Ekim 2019 itibariyle
15-24 yaş arası grubu kapsayan genç işsizlik oranı 3 puan artışla yüzde 25,3'e ulaşmıştır.
Türkiye 2020 yılında %15,4 olan genç nüfusu ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin en yüksek
genç nüfus oranına sahip ülkesi konumuna getirmiştir. Türkiye’de 1950’de her dört kişiden
birini gençler oluştururken 2020 itibarıyla altıda birini oluşturmaktadır. Projeksiyon çalışma
sonuçlarında genç nüfusun azalış eğilimine devam ederek, 2025 yılında %14,3, 2030 yılında
%14, 2040 yılında %13,4, 2080 yılında da %11,1'e kadar düşebileceğini öngörmektedir.
Dolayısıyla istihdam olanağı bulamayan veya geç kalmış olan gençlerin kaygıları artmaktadır
(Kutanıs, 2006). Nitekim Adler (1994) insan davranışları üzerinde gelecek beklentilerinin
önemli etkileri olduğunu bildirmektedir. Girişimcilik bu konuda çok önemli bir araçtır.
Olumlu düşünme ise motivasyon etkisi ile geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşturmaktadır
(Seligman, 1991). Bu noktada gençler arasında, girişimcilik konuları daha çok öne
çıkmaktadır. Girişimcilik, belirli bir sorun ya da fırsatı görerek, analiz edip iş fikri
oluşturulması aşamasından başlar. Günümüz koşullarında her gün yeni bir iş fikri meydana
gelmekte ancak, bazıları iş modeline dönebilmektedir. Gençler bu bağlamda, yeniliklere açık,
özgüvenli, cesaretli yapıları ve pes etmeyen kendilerine olan inançları ile öncelikli grupta yer
alıyorlar (Uygun ve ark. 2012). Sarıtaş ve Duran (2017) üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimini etkileyen kişisel özellikleri, aile yapıları, toplum kültürü ve aldıkları eğitimin
etkisini önemli olarak bildirmektedir. Ancak, öğrencilik döneminin bitmesi ile iş hayatına
geçiş sürecinde gençlerde endişe artmaktadır. Özelikle üniversite son sınıf öğrencileri mezun
olduktan sonra hayatlarında yeni bir döneme girmeleri açısından en kritik grubu
oluşturmaktadır. Geleceğe dair belirsizlik gençlerde kaygıyı önemli düzeyde artırmaktadır.
Oysa girişimcilik alternatifleri mekan ve zamandan muaf olan birçok yeni iş fikirleri ile
gelecekte yeni olanaklar sunmaktadır. Erken yaşta kullandıkları bilgisayara yeni iş dünyasında
çok farklı anlamda iş fırsatları sunmaktadır. Dijitalleşme ile iş fikirleri, girişimler ve iş yapma
biçimi yeni alanlara doğru kaymaktadır. Ancak girişimcilik bir yaşam tarzı, bu nedenle her
şeyden önce girişimci olmayı bilmek ve bunu istemek gerekiyor. Yeni iş fikirleri ise gençlerin
girişimcilik kavramı, girişimci olma eğilimleri ve algıları ile şekillenmektedir. Bu nedenle, bu
çalışmada devlet üniversitesinde öğrenim gören 18-35 yaş aralığındaki gençlerin öncelikle
girişimcilik kavramı, girişimci olma eğilimleri ve algılarını belirlemek amaçlanmıştır.
MATERYAL METOT
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak hazırlanan
anket formu oluşturulan bağlantı ile internet üzerinden dağıtılmıştır. Anket formu
oluşturulurken gerekli yazın taraması yapılarak iş fırsatları, ailesel eğilimleri ve girişimciliğin
önündeki potansiyel engeller gibi özellikleri temsil eden değişkenleri ortaya koyacak ifadeler
ankete dahil edilmiştir. Anket için hazırlanmış anket linki katılımcılar ile paylaşılmış ve
kendilerinden web ortamında anketi doldurmaları rica edilmiştir. Anket soruları iki bölümden
oluşmuş olup birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık gelir, aileye ilişkin bilgiler
gibi demografik bilgileri er almaktadır. Çalışmayı kabul ederek anket sorularını cevaplayan
151 öğrencinin verdiği cevaplar bu çalışmanın verilerini oluşturmuştur. Katılımcıların açık
uçlu sorulardan oluşan ankete verdikleri cevaplar, nitel araştırma yöntemlerinden sistematik
analiz ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
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Araştırma hipotezlerinin test edilmesi sürecinde, anketle elde edilen veriler Excel ve SPSS
17.0 paket programlarıı kullanılarak yapılmıştır. Frekans analizi ile bireylerin girişimcilik
kavramına olan bakışları, kavramı algılayış biçimi ve girişimciliğin önündeki engelleri ile
ilgili verilere ulaşılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Ankete katılan gençlerin yaş, cinsiyet aile gelir durumu ve kaçıncı çocuk olduğuna dair sayı
ve yüzde değerleri Tablo 1. de verilmiştir.

Yaş
Sayı
grupları
Cevapsız
18-22
23-27
28-32
33-35

2
86
39
13
10

TABLO 1. Katılımcı demografik özellikleri
Ailenizin gelir
Kaçıncı
Mutluluk
Oran Cinsiyet Sayı Oran
Sayı Oran ortalaması Sayı Oran
Sayı Oran
çocuk
sebepleri
nedir
1,3 Bayan 66 44,0
1.
66 44,0
Cevapsız
5 3,3
Aile
67 45
57,3 Erkek 83 55,3
2.
38 25,3
2400-3400
42 28
Güç
10 6,7
26
3.
20 13,3
3500-5000
51 34
Para
24 16,1
8,7
4+
25 16,7
6000-9000
35 23,3 Saygı 30 20,1
6,7
10000+
17 11,3 Statü
5 3,4
Diğer 13 8,7

Ankete katılan gençlerin %83’nün erkek, %26’nın 23-27 yaş aralığında %44 ‘nün 1. çocuk
olarak dünyaya geldiği ve %34’nün aile gelir ortalamasının 3500-5000 Tl aralığında olduğu
anlaşılmaktadır. Tanımlayıcı sorulara verilen cevaplardan katılımcıların; sosyo-ekonomik
yönden düşük çevreden geldikleri ve kendileri için girişimciliğin hayata tutunmaları için
önemli bir seçenek olabileceğidir. Katılımcıların hayatta mutlu olmak için en önemli faktörün
%45’i aile, %20,1’i saygınlık, %16,1’nin para, %6,7’nin güç, %3,4’nün statü ve %8,7’nin
diğer faktörler olduğunu belirtikleri anlaşılmaktadır. Girişimcilerin farklı olmalarını sağlayan
demografik özellikleri onları tamamlayıcı nitelik taşır. Coulter 2003’e göre bireyin aile içinde
doğum sırası, (Araştırmalar ilk çocukların girişimciliğe daha yatkın olduğun göstermektedir).
Cinsiyet, (Erkeklerin kadınlardan daha çok iş kurmaya yatkın oldukları), iş tecrübesi, Eğitim,
(eğitim seviyesi yükseldikçe bilinçli girişimci olma olasılığı artar). Girişimci aile yapısı,
(Anne ve babaları girişimci olan çocuklar girişimciliğe daha eğilimli olduğu görülür) gibi
özellikler sıralanabilir (Coulter, 2003). Katılımcıların ikamet yeri, eğitim düzeyi, iş tecrübesi
ve aile deneyim bilgileri Tablo 2’de özetlenmiştir.
TABLO 2. Katılımcı ikamet yeri, eğitim düzeyi, iş tecrübesi ve aile deneyim cevapları
dağılımı
Aile
İkamet yeri Sayı Oran Eğitim Düzeyi Sayı Oran İş Tecrübesi Sayı Oran girişimcilik Sayı Oran
deneyimi
İl
127 85,2
Diğer
3
2
Var
94 63,1
Var
57 38,3
Köy
22 14,8
Lise
11 7,4
Yok
95 36,9
Yok
92 61,7
Üniversite
135 90,6
149 100
Ankete katılan gençlerin %85,2’nin illerde %14,8 ilçe ve diğer yerleşim alanları da ikamet
ettiği, %90.6’nın üniversite öğrencisi olduğu ve %63,1’nin farklı alanlarda da olsa iş tecrübesi
sahibi olduğu, %61,7’nin ailesinde girişimcilik örneği olmadığı anlaşılmaktadır.
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Keleş ve ark. (2012) iş deneyimine sahip olmayan öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin iş
deneyimine sahip olanlara göre daha yüksek olduğunu bildirmektedir. Katılımcıların sivil
toplum örgütlerine üyelik durumu ve görüşleri dağılımı Tablo 3.’ de verilmiştir.
TABLO 3. Katılımcıların sivil toplum örgütlerine ait görüşleri dağılımı
Sivil toplum
örgütlerine
üyelik
Var
Yok

Sayı Oran
15 10,1
133 89,3

Kendine
STK'ya üye
Sayı Oran
Sayı Oran
olmama nedenleri
güven
Diğer
Gerek Duymadım
Güvenilir değiller
İlgim yok
İstemiyorum
Karşılaşmadım
Vakit yok

23
20
4
22
4
47
18

15,4
13,4
2,7
14,8
2,7
31,5
12,1

Evet
Hayır

Kişileri
ikna

Sayı Oran

125 83,9 Edebilirim 121 81,0
24 16,1 Edemem 28 19,0

Katılımcıların sivil toplum örgütlerine ait görüşlere ait cevapların dağılımı incelendiğinde
%89’nun herhangi bir STK’ya üye olmadığı anlaşılmaktadır. %31,5 ‘u böyle bir taleple
karşılaşmadığını, %13,4 ‘u gerek duymadığını, %2,7 Güvenilir bulmadığını, %14,8 İlgisinin
olmadığını, %2,7 İstemediğini %12,1 ise böyle bir üyelik için vakti olmadığı ve %83,9’nun
kendine güvenleri ve %81’i iletişim yeteneği’ ile karşısındakini ikna edebileceğini
düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcıların girişimcilik kavramı hakkında bilgi düzeyleri ve
bakış açıları ile birikimlerini tespit etmek amacıyla sorulan sorulara verilen cevapların
dağılımı ise Tablo 4’de verilmiştir.
TABLO 4. Katılımcıların girişimcilik konusunda bilgi durumuna ait görüşleri dağılımı
Girişimcilik
Girişim
Duyduğu
Girişimcilik
Sayı Oran
Sayı Oran
Sayı Oran
Sayı Oran
bilgisi
Eğitimi
yapabilme
örnek
Var
109 73,2
Aldı
22 14,8
Var
38 25,5
Var
111 74,5
Yok
40 26,8
Almadı
127 85,2
Yok
111 74,5
Yok
38 25,5
Katılımcıların girişimcilik konusunda bilgi durumuna ait görüşleri incelendiğinde %73,2’nin
girişimcilik kavramı hakkında bilgisinin olduğu, %85,2’nin girişimcilik eğitimi almadığı,
%74,5’nin ekonomik olarak kendi girişimlerini kurabilecek durumda olmadığı, %74,5’nin
duyduğu girişimcilik örneği olduğu tespit edilmiştir. Keleş ve ark, (2012)ailelerine ait işletme
bulunan öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin “çok yüksek”, bulunmayan öğrencilerin
girişimcilik düzeylerinin ise “orta düzeyde” olduğunu bildirmektedir. Araşrıcı ayrıca, Vakıf
üniversitesinde eğitim gören önlisans öğrencilerinin, girişimcilik düzeyi puanlarının medyan
değerinin 162 (Çok yüksek); Kamu üniversitesinde ise 89 (düşük) olaral tespit edildiğini
bildirmektedir. Katılımcıların girişimcilik konusunda bilgi durumu, engeller ve destek
durumuna ait görüşleri dağılımı Tablo 5 de verilmiştir.
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TABLO 5. Katılımcıların girişimcilik konusunda bilgi durumu, engeller ve destek durumuna
ait görüşleri dağılımı
Mevcut
Girişimcilik önündeki
Devlet Teşvik ve
Sayı Oran
Sayı Oran Destek ve Sayı Oran
engeller
Destekleri
teşviklerden
Başarısız olma
34 22,8
Yeterli
25 16,8 Haberdarım 54 36,2
Bürokratik
5
3,4
Yeterli değil
122 81,9 Bilgim yok 95 63,8
Girdi maliyeti
11 7,4
Girişimcilik Eğitimi
22 14,8
Nitelikli Eleman Eksikliği
3
2
Sermaye ve kredi bulamama 73 49
Katılımcıların %49’nun girişimcilik önündeki en önemli engelin sermaye ve kredi sorununu,
%22,8’i başarısız olma korkusu,%14,8’nin eğitim eksikliği, %7,4’nün girdi ve maliyetlerin
yüksekliği,%3,4’nün bürokratik engellerin çokluğu, %2 ise nitelikli eleman eksikliğini
belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların %81,9’nun devletin teşvik ve desteklerini yeterli bulmadığı,
%63,8’nin ise mevcut destek ve teşviklerden haberdar olmadığı yine Tablo 5’den
anlaşılmaktadır. Katılımcıların iş beklentisi, kendini girişimci olarak tanımlama ve girişim
fikri durumları Tablo 6 da verilmiştir.
TABLO 6. Katılımcıların iş beklentisi, kendini girişimci olarak tanımlama ve girişim fikri
durumları
Kendini
Çalışmak
İş
İş
Sayı Oran Girişimcilik
Sayı Oran girişimci Sayı Oran
tecrübesi
istediği alan
fikri
olarak
Devlet
31 20,8 Görüyor 43 28,9 Var 88 59,1
Zor
106 71,1
Var
33 22,1
Düzenli maaş 27 18,1 Görmüyor 105 70,5 Yok 60 40,3
değil
41 25,5
Yok
116 77,9
Kendi işim
91 61,1
Katılımcıların %20,8’nin Devlet kadrosunda, %18,1 ‘nin Düzenli maaşı olan bir işte
%61,1’nin kendi işinde çalışmak istediği, %70,5’nun kendini girişimci olarak
tanımlayabildiği, %59,1’i girişim fikri olduğunu belirtmiştir. Ancak %71,1’nin girişimciliği
zor olarak sınıfladığı ve %77,9’nun girişimcilik deneyimi olmadığı anlaşılmaktadır. Arslan
(2002) mesleki idealler açısından birinci derecede önceliği kendi işini kurma (%45,6), sonra
özel sektör (%25,8), daha sonra akademisyenlik (%8) ve en son olarak da baba mesleği
(%7,6) olarak sıralanmıştır. Katılımcıların esnek çalışma saatleri ve yüksek gelir isteği,
Girişimcilik dergi ve kitap takibi durumları Tablo 7’de verilmiştir.
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TABLO 7. Katılımcıların esnek çalışma saati ve yüksek gelir isteği, girişimcilik dergi ve
kitap okuma durumu
Evet
Hayır
Sorular
Sayı
Oran (%)
Sayı
Oran (%)
Esnek çalışma saatleri
132
88,6
15
10,1
isterim
Yüksek gelir isterim
145
97,3
3
2
Girişimcilik dergisi
14
9,4
135
90,6
takip ederim
Girişimcilik kitabı
34
22,8
115
77,2
okudum
Girişim fikrini
35
23,5
114
76,5
satbilirim
Ankete katılan gençlerin%88,6’nın esnek çalışma saatleri olmasını istediği ve %97,3’nün
daha yüksek gelirinin olmasını istediği tespit edilmiştir. Katılımcıların, %90,6’nın girişimcilik
ile ilgili dergi takip etmediği, %77,2’nin girişimcilikle ilgili bir kitap okumadığı
anlaşılmaktadır. Atılımcıların %76’ı girişim fikrini kendisini hayat geçirmesi için beklemeyi
tercih edeceğini ifade etmiştir. Katılımcıların Sektör, müşteri ve Pazar analizi gerekliliği, İş
planı hazırlama becerisi ve kriz dönemleri girişim yapar mısınız? Sorularına verdikleri
cevapların dağılımı Tablo 8’de verilmiştir.
TABLO 8. Katılımcıların Sektör, müşteri ve Pazar analizi gerekliliği, İş planı hazırlama
becerisi ve kriz dönemlerinde girişim başarısı ile Bayilik’ veya ‘Franchising’ kelimelerini
bilme durumları
Evet
Hayır
Sorular
Sayı
Oran
Sayı
Oran
Sektör, müşteri ve Pazar analizi
142
95,3
7
4,7
gerekli
İş planı yapabilirim
114
76,5
33
22,1
Kriz dönemleri girişim yapılır
133
89,3
16
10,7
Bayilik’ veya ‘Franchising’
165
89,9
15
10,1
kelimelerini biliyor
Katılımcıların %95,3’nün sektör, müşteri ve pazar analizi yapmanın gerekli bulduğu,
%76,5’nin iş planı yapabilecegi, %89,3’nün kriz dönemlerini girişimciler için fırsat olarak
düşündüğü, %89,9 Bayilik’ veya ‘Franchising’ kelimelerini bildiği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Genel olarak katılımcıların %20,8’nin devlet kadrosunda, %18,1‘nin düzenli maaşı olan bir
işte ve %61,1’nin kendi işinde çalışmak istediğini göstermektedir. Katılımcıların %49’nun
girişimcilik önündeki en önemli engelin sermaye ve kredi sorununu, %22,8’i başarısız olma
korkusu,%14,8’nin eğitim eksikliği, %7,4’nün girdi ve maliyetlerin yüksekliği,%3,4’nün
bürokratik engellerin çokluğu, %2 ise nitelikli eleman eksikliğini belirtmiştir. Ayrıca
katılımcıların %81,9’nun devletin teşvik ve desteklerini yeterli bulmadığı, %63,8’nin ise
mevcut destek ve teşviklerden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır.
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Bu çalışma sonucunda katılımcıların %70,5’nun ise kendini girişimci olarak tanımlayabildiği
ve %59,1’i girişim fikri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Katılımcıların %71,1’nin girişimciliği
zor olarak sınıflarken %77,9’nun girişimcilik deneyimi olmadığı anlaşılmaktadır.
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ABSTRACT
Dairy farming is becoming more business oriented, larger scale, and more specialized.
Economic and technological forces will encourage adjustments to larger, more highly
mechanized and efficient dairy management units. Management will become especially
important in the development of complete systems, resulting in efficient and profitable milk
production There is complain about labor quality and quantity which has necessary quality
animal, labor and also feed. In this study, dairy labor management and problems were
discussed for future developments. Occupational health and safety risk analysis for livestock
enterprises is a very new subject. According to the regulations in Law No. 6331; Regardless
of the number of employees, it is obligatory to appoint an occupational physician and
occupational safety specialist in all workplaces in the dangerous and very dangerous class. It
is obligatory to appoint an occupational physician and occupational safety specialist in
workplaces with more than 50 employees in the less hazardous class. It is not compulsory in
workplaces with less than 50 employees. Occupational safety measures have not been
implemented in livestock enterprises. The definition of risky applications in an enterprise
determines the hazard class. ,For this purpose, voluntarily accepted to participate in the survey
were carried out face to face in enterprises with over 50 heads of animals. In order to meet
purpose of this study, it was designed from the questions in the work safety applications. In
this research, it has been tried to evaluate the general situation in terms of occupational safety
practices of livestock enterprises.
Keywords: Work safety, Hazards, Rısk, Dairy Farms, Rules
Giriş
Hayvancılık işletmelerinde muhtemel riskler nedeni ile çalışanların sağlığı arası ilişkilerin
incelenmesi, risk etmenlerinin kontrol altına alınması ve çalışan sağlığını koruma çok
önemlidir. Hayvancılık işletmeleri iş güvenliği açısından diğerlerinden farklı olarak canlı risk
unsuru içermektedir (Sprince, ve ark. 2003). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
2012 yılında 50 den az işçi çalıştıran işyerlerinin de iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı
çalıştırmasını yükümlülüğe bağlamıştır (Anonim, 2022). Hayvancılık çalışanları için mesleki
riskleri önleme amaçlı özel programlar ve stratejik eylem planları uygulamaya aktarılmalıdır.
Ancak hayvancılıkta henüz iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli hassasiyetler oluşmuş
değildir. İş güvenliği alanında her sektör yapmış olduğu faaliyetlere göre tehlike sınıflarına
ayrılır. Bir işletmede yapılan uygulamaların insan sağlığı ve iş güvenliğine ne derece zararlı
olabileceği “NACE” kodu (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki
Sınıflaması ) ile tanımlanan tehlike sınıfını oluşturmaktadır. NACE sistemi ile işletmeler 6
haneli kod ile tanımlanmaktadır. NACE kodu uygulaması Türkiye’de de kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak NACE Kodu, işyeri SGK sicil numarasına bağlı olarak oluşturulmaktadır.
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Çünkü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak işyerleri, faaliyet konusuna
ve işyerinde yürütülen asıl işe göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır. Hayvansal üretim alanları
tehlike sınıfları 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır (Tablo
1).
Tablo 1. Hayvansal üretim faaliyet alanları tehlike sınıfları listesi (Anonim, 2022)
NACE Rev.2_Altılı Kod
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Tehlike Sınıfı
01.41.31
Sığır ve manda sütü üreten işletmeler
Tehlikeli
Süt hariç diğer amaçlarla sığır ve manda yetiştiriciliği
01.42.09
Tehlikeli
()
At ve at benzeri eşek, katır veya bardo vb. hayvan
01.43.01
Tehlikeli
yetiştiriciliği
01.44.01
Deve yetiştiriciliği
Tehlikeli
Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt,
01.45.01
Tehlikeli
kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil)
01.46.01
Domuz yetiştiriciliği
Tehlikeli
Tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb. kümes
01.47.01
Tehlikeli
hayvanları yetiştiriciliği
01.47.02
Kuluçkahane işletmeciliği
Tehlikeli
01.47.03
Kümes hayvanlarından yumurta üretim işletmeleri
Tehlikeli
01.49.01
Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil)
Tehlikeli
01.49.02
İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi
Tehlikeli
Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık
01.49.03
Tehlikeli
hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.)
01.49.05
Deve kuşlarının yetiştirilmesi
Tehlikeli
Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların
yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes
01.49.90
hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk
Tehlikeli
hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen
çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.)
Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim
01.50.06
Tehlikeli
konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim)
Hayvansal üretim faaliyet alanlarında ki işyerleri az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli
sınıfa dahil durumdadır. 6331 sayılı Kanunda işyerinin tehlike sınıfına göre farklı
yükümlülükler vardır (Anonim, 2022). Bazı yükümlülükler tüm işyerleri için geçerlidir. İşe
girişte sağlık raporu alınması, çalışanlara yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım
verilmesi ve kullandırılması, çalışanlara eğitim verilmesi, acil durum planı hazırlanması ve
risk değerlendirmesi tüm işyerleri için geçerlidir (Anonim, 2022).Ayrıca tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan bütün işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi zorunludur. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de çalışan sayısına
bağlı olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi talep edilmektedir. 31
Aralık 2023 tarihinde erteleme olmaz ise bu zorunluluk başlayacaktır.
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Bu araştırma ile 31 Aralık 2023 tarihinde işyerlerinde zorunlu olarak uygulanacak iş güvenliği
kuralları açısından hayvancılık işletmelerinde tehlike ve risk unsuları açısından genel durum
değerlendirmesi yapılarak alınması gereken önlemlerin hayvancılık işletme sahiplerinin
bilgisine sunulması amaçlanmıştır.
Materyal metot
Bu çalışma Doğu Akdeniz bölgesi entansif süt sığırcılığı işletmelerinde yerinde gözlem ve
tespit metodu ile yürütülmüştür. Saha çalışması için işletmeler gönüllük esasına göre
belirlenmiş olup işletmesinin İş güvenliği risk unsurları açısından değerlendirilmesini kabul
eden 15 işletmede çalışma yürütülmüştür.
Araştırmanın yürütüleceği işletmelerin belirlenmesinde öncelikle Doğu Akdeniz bölgesinde
entansif süt sığırcılığı yapan işletmeler belirlenmiştir. Bu amaçla T.C. Tarım Ve Orman
Bakanlığı Adana İl ve İlçe Müdürlükleri verileri ile Adana damızlık sığır yetiştiricileri birliği
verilerinden faydalanılmıştır. Daha sonra ikincil verilere dayalı olarak tespit edilen 50 baş
üstü hayvanı olan işletmelerle görüşülerek, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 15
işletmede yerinde tespit ve gözlem sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. İşletmeler genel
olarak iş güvenliği konulu ankete çekimser kalmışlardır. Yapılan görüşmelerde literatür
taraması ve daha önce yürütülmüş çalışmalarda kullanılan anket formlarından faydalanılarak
hazırlanmış ve araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Hazırlanan anketler örnek alınan bir
işletmede uygulanmış ve anlaşılırlığı tespit edildikten ve gerekli düzeltmelerden sonra
uygulanmıştır. Anketler yüz yüze yapılan görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
işletmelerdeki hayvanların davranışları ve çalışanlarla olan ile ilişkileri, çalışanların teknik
bilgi alt yapısı, hayvana yaklaşımı gibi konular dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
Ayrıca işletmelerin donanım ve teknolojik alt yapısı, çalışan ve hayvan idaresi açısından
ergonomik koşullar, personelin beceri düzeyi, iş tanımı ve işlerin organizasyonu, rutin
kontrolleri, işletme ortam koşulları (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.)
gibi konular değerlendirilmelidir. Gözlemler çiftlik ziyaretleri sırasında araştırmacılar
tarafından, hayvanları rahatsız etmeyecek konumda çalışanların hayvanla temasları
gözlenmiştir. İşletme çalışanlarının hayvanlara yaklaşım gözlemleri ve hesaplamalar Tablo
2.’de verilmiştir.
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Tablo 2. İşletme çalışanlarının hayvanlara yaklaşım gözlemleri ve hesaplamalar
Hayvanla temas
Hesaplama metodu
Hayvanlarda bireysel güvenlik
Hayvanın çalışanın yaklaşmasına müsaade ettiği tahmini
bölge mesafesi
mesafe
Yara, bere, ezik, deri dökülme olan hayvan sayısı/
Yara, bere, ezik, deri dökülmeleri
bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile kaçınan hayvan sayısı /
Kaçınma
bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile böğüren hayvan sayısı /
Sesliliğin artması
bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışana tekme atan hayvan sayısı / işlem yapılan toplam
Tekmeleme
hayvan sayısı
Çalışanların hayvanlara el, sopa veya bir alet ile vurma
Vurma,
sayısı/ Çalışanların işlem bölmesine aldığı toplam
hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile bir yerlere çarpan hayvan sayısı
Çarpma
/ bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile kayan hayvan sayısı /
Kayma
bölmedeki toplam hayvan sayısı
Hayvanların Bakım yerine giriş
Hayvanların bölmelerden işlem yerine alınan kadar
süresi
geçen süre
Hayvanların bölmelerden işlem yerine alınana kadar
Girişe kadar hayvana müdahale
yapılan vurma, itme, bağırma, elektrik şoku, bağırmalar,
sayısı
sopa kullanımı
Hayvanların bölmelerden işlem yerine alınan kadar
Geriye dönüşler
geçen sürede geri dönüş sayısı
İşlem yerinden çıkarken düşen,
Hayvanların İşlem yerinden çıkarken düşen, tökezleyen
tökezleyen sığır sayısı
sayısı / işlem yapılan toplam hayvan sayısı
İşletmelerin hayvan refahı açısından değerlendirilmesinde sığırların minimum %10’un
değerlendirilmeye alınması gerekir. Bu nedenle her işletmede uygulama yapılacak bölmelerde
toplam hayvan sayısı dikkate alınarak hesaplanan örnekleme ye alınan hayvan sayıları
üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Çalışanların hayvanla teması süresince kaçınma, geri
dönüş, kayma, böğürme gibi davranış sayıları kaydedilmiştir.
Anket sonuçları, SPSS (Windows 6.01) istatistik programı ve MS Excel programı kullanılarak
çapraz tablolar oluşturulmuştur. Anket sorularına verilen cevapların dağılımı ve frekansları ise
Excel programı formül fonksiyonu kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular ve tartışma
Bu araştırma ile 31 Aralık 2023 tarihinde işyerlerinde zorunlu olarak uygulanacak iş güvenliği
kuralları açısından hayvancılık işletmelerinde tehlike ve risk unsuları açısından işletmelerdeki
hayvanların davranışları ve çalışanlarla olan ile ilişkileri, personelin beceri düzeyi, işletme
ortam koşulları (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.) gibi konulara ağırlık
verilmiştir. Bu çalışmada işletme çalışanlarının eğitim, yaş, deneyim durumları Tablo 3.’de
verilmiştir.
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Tablo 3. 15 hayvancılık işletmesi çalışanlarının eğitim, yaş, deneyim durumları
Yaş
Sayı Oran
Oran Deneyim Sayı Oran
Sayı
Eğitim düzeyi
Grupları
(Kişi) (%)
(%)
(yıl)
(Kişi) (%)
(Kişi)
(yıl)
Okuryazar
27
0,26
26- 31
30
0,29
1 ile 5
39
0,38
İlkokul- Ortaokul
52
0,50
32-43
40
0,38
6 ile 10
40
0,38
Lise
18
0,17
44-49
27
0,26
11 ile 20
15
0,14
Y.okul
7
0,07
50+
7
0,07
20+
10
0,10
Toplam
104
1,00
Toplam
104
1,00
104
1,00
Hayvancılık çalışanlarının eğitim durumlarına bakıldığında okuryazar olan çalışan oranı %26;
İlkokul- Ortaokul mezunu çalışanlar %50,0 oranında olduğu anlaşılmaktadır. Lise
mezunlarının oranı ise % 17 ve yüksekokul mezunu oranı ise %7 olarak tespit edilmiştir.
Hayvancılık çalışanlarının yaş dağılımlarına bakıldığında ise %29’nun 26- 31 yaş grubunda
yer alırken %38’nin de 32-43 yaş aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Çalışanların deneyim
sürelerinin ise 5 yıldan az olanların %38 iken 15 yıldan uzun süreli çalışan sayısı %14
düzeyindedir. Ancak çalışanların iş değişimine açık oldukları ve daha iyi fırsat arayışında
oldukları yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir. Tugay ve Bakır, (2004) hayvancılık
işletmelerinde çalışanların eğitim durumu ilkokul (%54), tahsili olmayan %19.3 olarak
bildirmektedir. Soyak ve ark. (2007) ise hayvancılık işletmelerinde çalışanların %59’nun
ilkokul düzeyinde olduğunu bildirmektedir. Küçükgül ve ark. (2021) eğitim ile hayvancılıkta
karlılık arası ilişkileri inceledikleri çalışmalarında eğitim düzeyi ve işletme karlılığı arası
ilişkilerin önemli olduğunu bildirmektedirler. Hayvancılık işletmelerinde çalışanların yaş
ortalaması %35,56 32-37 yaş arası olduğu anlaşılmaktadır. Yıldırım (2000) hayvancılık
işletmesi çalışan yaş ortalamasını 15-49 arası, Şahin ve ark. (2001) ise 48.4 olarak
bildirmektedir. Koyubenbe, (2005) ise hayvancılık işletmesi çalışan yaş ortalamasını 46.83
olarak bildirilmektedir. Ayrıca çalışanların hayvancılık deneyimlerinin %39,77’nın 5-10 yıl
arasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Hayvancılık çalışanları iş yeri değerlendirme anket
cevapları dağılımları Tablo 4.‘de verilmiştir.
Tablo 4. Hayvancılık çalışanları iş yeri değerlendirme anket cevapları dağılımları
Soru
Evet
Hayır Fikrim yok Cevapsız
Çalışırken hayvanla temas düzeyi
0,48
0,06
0,05
0,43
Çalışırken koruyucu kıyafet kullanıyor
0,20
0,64
0,00
0,16
Hayvancılık ekipmanı kullanıyor
0,10
0,33
0,19
0,38
Bölmelerde kaçış noktaları var
0,20
0,30
0,09
0,44
Hayvan koridorları var
0,00
0,33
0,29
0,38
Hayvan koridorları yeterli
0,20
0,33
0,10
0,38
İşletmede hayvan bölme kapıları güvenli
0,01
0,41
0,19
0,38
Bölme padok demirleri emniyetli
0,38
0,41
0,08
0,14
Doğum bölmesi bakımda iş kolaylığı var
0,30
0,46
0,17
0,08
Boğa bölmesi, boğa ile temas için güvenli
0,55
0,28
0,10
0,10
Elektrik çarpması yaşadı
0,30
0,10
0,23
0,38
Yaralanma tecrübesi
0,40
0,24
0,17
0,20
Yaralanma sonucu hastanede tedavi
0,69
0,13
0,02
0,19
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Koşullardan memnun
0,39
0,05
0,00
0,58
Hayvancılık çalışanlarının iş yeri değerlendirme anket sonuçları değerlendirmeye alındığında
genel olarak soruların cevapsız bırakıldığı veya fikrim yok olarak cevaplandığı dikkati
çekmektedir. Ancak çalışanların %48’nin hayvanlarla temas halinde olduğu %40’nın bir
şekilde yaralanma yaşadığı ve yararlananlardan %69’nun hastanede tedavi gördüğü
anlaşılmaktadır. Çalışanlardan %20’i çalışırken koruyucu kıyafet kullandığını ifade etmiştir.
İşletme çalışma koşullarında memnun olanların oranı ise %39 olurken bu soruyu cevapsız
bırakanların oranı %58 düzeyindedir. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan alet ekipman ve
yaklaşımın hayvan doğasına uygun olmaması kayıpların artmasına neden olmaktadır (Anitaş
ve Göncü 2021). Hayvancılık işletmeleri tehlikelerden kaçınmak, riski minimuma indirmek
için hayvanla teması en aza indirme yolunu seçmektedir (Anitaş ve Göncü 2021).
Barınaklarda hayvan geçit koridor ve bölmelerinde acil durumlarda 30 cm genişliğinde insan
kaçış kapıları planlanmalıdır. Ahır içinde çalışan ve ziyaretçileri boğa gibi saldırgan
olabilecek hayvan varlığı konusunda uyarıcı levhalar kullanılmalıdır. Ayrıca hayvanlarla tek
kişinin çalışmasına müsaade edilmemeli refakatçi ve yardımcı kişi bulunmasına dikkat
edilmelidir (Lindsay ve ark.2004).
Hayvanların çalışanlara tepkileri
Hayvanların kendilerinde veya çevre koşullarında oluşan değişikliklere uyum sağlamak amacı
farklı davranışlarda bulunurlar. Bu nedenle her hayvan türünün belirli fonksiyonları yerine
getirmek üzere özgün davranış kalıpları vardır. Davranış kalıbı seksüel, beslenme davranışı
gibi özel görevlere göre ortaya çıkan hayvanın anatomisi ve yaşam sürecine bağlı sistemik bir
grup davranışladır(Göncü, 2018). Davranışları anlamak, hayvanlarla çalışmayı kolaylaştıran,
stresi azaltan, hayvan ve çalışan açısından güvenliği sağlar (Albright, 2004; Lindahl ve ark.
2016.). hayvanı rahatsız eden stres yaratan ve saldırganlığı tetikleyen uyarıcıları ortadan
kaldırmak sürü idaresinde avantaj sağladığı gibi iş güvenliğini de garantiye alır (Göncü
Karakök, 2004). Bir hayvan korktuğunda, korunma güdüsü ile saldırgan tepkiler verir. Bu
nedenle iş güvenliği açısından hayvancılık işletmesi çalışanlarının davranış kalıplarını bilmesi
gerekir. Çünkü eğer bir hayvan karşısındaki saldırıyorsa bir şeylerden ürkmüş korkmuş ve
bundan kaçınmak için bu davranış kalıbı içerisine girmiştir. Hayvanların davranışları bu
açıdan değerlendirildiğinde çalışanların yaklaşımları hakkında bilgi edinmek mümkündür.
İşletmelere hayvanlarla aşı, ilaç, tohumlama uygulamalar sırasında gözlemler (Grandin, 1989)
yapılmış sonuçlar Tablo 5‘de özetlenmiştir.
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Tablo 5. İşletmelere hayvanlarla aşı, ilaç, tohumlama uygulamaları sırasında gözlem
sonuçları
Soru
Tespitler
Hayvanlarda bireysel
Hayvanın çalışanın yaklaşmasına müsaade
1,0-3,0 m.
güvenlik bölge mesafesi
ettiği tahmini mesafe
Yara, bere, ezik, deri
Yara, bere, ezik, deri dökülme olan hayvan
%30
dökülmeleri
sayısı/ bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile kaçınan hayvan
Kaçınma
%60
sayısı / bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile böğüren hayvan
Sesliliğin artması
%40
sayısı / bölmedeki toplam hayvan sayısı
Çalışana tekme atan hayvan sayısı / işlem
Tekmeleme
%2
yapılan toplam hayvan sayısı
Çalışanların hayvanlara el, sopa veya bir alet
Vurma,
ile vurma sayısı/ Çalışanların işlem bölmesine
%40
aldığı toplam hayvan sayısı
Çalışanın yaklaşması ile bir yerlere çarpan
Çarpma
hayvan sayısı / bölmedeki toplam hayvan
%30
sayısı
Çalışanın yaklaşması ile kayan hayvan sayısı
Kayma
%25
/ bölmedeki toplam hayvan sayısı
Hayvanların Bakım yerine Hayvanların bölmelerden işlem yerine alınan
15-45 dakika
giriş süresi
kadar geçen süre
Hayvanların bölmelerden işlem yerine
Girişe kadar hayvana
alınana kadar yapılan vurma, itme, bağırma,
10-50 adet
müdahale sayısı
elektrik şoku, bağırmalar, sopa kullanımı
Hayvanların bölmelerden işlem yerine alınan
Geriye dönüşler
%15
kadar geçen sürede geri dönüş sayısı
İşlem yerinden çıkarken
Hayvanların İşlem yerinden çıkarken düşen,
düşen, tökezleyen sığır
tökezleyen sayısı / işlem yapılan toplam
%10
sayısı
hayvan sayısı
Hayvana kötü davranışlar (vurmak, dürtmek, sürüklemek, kapıları hayvana çarpmak, yere
düşen hayvanların üzerine diğer hayvanları sürmek gibi) hayvanı strese sokar ve tepkisel
saldırgan davranışların artışına neden olur.
Bu çalışmada hayvanın refahını kontrol etmek amacıyla hareketi ret, engelleme, kayma,
düşme, vurma, sopa kullanımı, atlama, sıçrama, geri dönüş hareketleri gibi göstergelere
odaklanılmıştır. Bu çalışmada tespit edilen elektrikli şok aleti kullanımı, seslilik artışı,
tökezlemeler, düşmeler kabul edilebilir düzeyde gerçekleşmiştir. Anitaş ve Göncü (2021)
hayvanlarda kırık çıkık oranı %1.11, yara-bere ise %4.33 oranında olduğu bildirmektedirler.
Ayrıca yaptıkları gözlem sonucunda kaçma, seslilik, tekmeleme, vurma, çarpma ve kayma
gibi koşullara karşı stresli tepkilerin de çok yoğun olarak gözlendiğini bildirmektedirler.
Goonewardane ve ark. (1999) elektrikli şok aletleri kullanarak yönetilen hayvanların ileri
dönemlerde uygulama alanlarına girmekte daha fazla problem çıkardıklarını bildirmektedir.
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Çalışanların teknik bilgi düzeyi
Hayvancılık çalışanları iş yeri değerlendirme anket cevapları dağılımına Tablo 6’da
verilmiştir.
Hayvanla birebir temas halinde çalışanların yaşadıkları olumsuz tecrübelerin genel olarak
hayvana yaklaşım hatalarından kaynaklandığı anlaşılabilir. Yaşanan olumsuz tecrübeler hem
hayvan hem de çalışan için daha sonraki işlerde yapılacak işlemlerde de uzama veya iş
kazaları artış riskine ortam oluşturacaktır. Bu nedenle hayvancılık işletmelerinde çalışanların
teknik bilgi ve hayvana yaklaşım bilgi düzeyleri büyük önem kazanmaktadır. Hayvancılık
çalışanları iş ortamı değerlendirme anket cevapları dağılımı Tablo 6.’da verilmiştir.
Tablo 6. Hayvancılık çalışanları iş ortamı değerlendirme anket cevapları dağılımı
Soru
Var
Yok Cevapsız
Hayvancılıkla ilgili eğitim aldı
0,20
0,60
0,20
Hayvancılıkla ilgili sertifika aldı
0,10
0,50
0,40
Daha önceki çalıştığı işletme
0,50
0,10
0,40
Yaralanma yaşadı
0,40
0,24
0,37
Yaralanma sonucu hastanede tedavi
0,69
0,13
0,21
Sürekli ağrı şikâyeti
0,70
0,10
0,20
Hayvanlarla olumsuz tecrübe
0,60
0,20
0,20
Hayvancılık çalışanları iş yeri değerlendirme anket cevapları dağılımına bakıldığında %60’nın
hayvanla olumsuz tecrübe yaşadığı ve %40’nın işyerinde hayvanla temas kaynaklı yaralanma
yaşaması teknik bilgi eksikliğini göstermektedir. Çalışanların genel olarak önceki işletme
çalışanlarından edindikleri yaklaşım ve tecrübelerle iş gördükleri anlaşılmaktadır.
Hayvancılıkta teknik uygulamayı, bilgileri üretime yansıtacak olanlar yine çalışanlarıdır.
Hayvancılık işletmelerinde kullanılan alet ekipman ve hayvana yaklaşımda davranış
özelliklerinin (Göncü, 2019) kullanılmaması ve işletmede mevcut alet ekipmanların
kullanımın bilinmemesi kayıpları artırmaktadır.
İşletme ortam koşulları
Sığırın bulunduğu ahırlar, hayvanın istediği koşulları sağlamak üzere tasarlanmış ve inşa
edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde hayvanın bulunduğu ortamdaki olumsuz koşuları hayvanda
korku uyandırmaktadır. Korku ise güçlü bir stres kaynağı olup hayvanla çalışmada güvenliği
riske atmaktadır. Hayvancılık çalışanları işletme koşulları değerlendirme anket cevapları
dağılımları Tablo 7.’de verilmiştir.
Tablo 7. Hayvancılık çalışanları işletme koşulları değerlendirme anket cevapları dağılımları
Soru
Var
Yok
Cevapsız
Zemin kayma
0,40
0,12
0,48
Gece ahır içi yeterli aydınlatma
0,32
0,40
0,28
Ahır içinde uyarı levhaları
0,10
0,70
0,2
Ahır içinde gürültü
0,48
0,13
0,39
Ahır içi yeterli havalandırma
0,30
0,50
0,2
Ahırda toz problemi var
0,57
0,08
0,35
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Hayvancılık çalışanları işletme koşulları değerlendirme anket cevapları dağılımına
bakıldığında Ahırda zemin kayganlığı, ahır içi aydınlatma, uyarı levhaları, gürültü,
havalandırma ve toz problemi olduğu anlaşılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde mevcut
risklerin ortadan kaldırılması, koruma önlemleri, uygun yöntem veya süreçlerle azaltılması
gerekmektedir. Eğer bunlar yapılamıyorsa, uyarı levhaları kullanımı zorunludur. Bu
bağlamda toplanma noktası levhaları, acil çıkış levhaları park yasaktır levhası, giriş yasaktır
levhaları, dur levhası vb. örnek olarak verilebilir.
Sonuç
Hayvancılık işletmelerinde hayvanla direk temas halinde çalışanların mazur kaldığı
tehlikelere karşı hayvanın doğası ve saldırganlık nedenlerinin bilinerek önlem alınması için
1)
Risklerin tespiti
2)
Bütün risk unsularının tehlikesiz veya en azından daha az tehlikeye dönüştürülmesi,
3)
Toplu ve kişisel korunma önlemlerine yer verilmesi
4)
Barınak inşası, donanımların tasarımı, uygulamalar ve işlemlerde uygun metot
kullanımı ile riskin en aza indirilmesi,
5)
Sağlık ve güvenlik işaretlerinin bulundurulması ve uygun yerlerde kullanılması
6)
Teknik gelişmelere uyum sağlanarak insan sağlığı ve iş güvenliği ortamı temin
edilmesi mümkündür.
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Özet
Kedi ve köpeklerin yaşantısına şehirleşme ile trafik, teknoloji, yüksek katlı binalarda yaşama
gibi risk faktörleri girmiştir. Bunun bir yansıması olarak kedi ve köpeklerde, travmaya bağlı
klinik problemler gün geçtikçe artmaktadır. Travmalarda anatomik yapı ve fonksiyonu gereği
kolumna vertebralis çoğunlukla etkilenir. Bu bölümde şekillenen travmaların birçoğu zamanla
kalıcı nörolojik bozukluklara da yol açar. Böylelikle kırık veya çıkık olarak karşımıza çıkan
klinik olgularda, bu lezyonların sağaltımı birinci derecede nörolojik sağlamlığa bağlı
olmaktadır. Hayvanlardaki omurilik hasarı (Spinal Cord Injury, SCI) tedavi yöntemleri on
yıllardır araştırılmakta ve kabul gören uygulamalar bulunmaktadır. Kedi ve köpeklerde,
kolumna vertebralisin kırık, lukzasyon ve sublukzasyonları sık görülen lezyonlar olup,
çoğunlukla medulla spinalis yaralanmaları ile birlikte şekillenirler. Vertebral kırıklar ve/veya
lukzasyonlar kedilerdeki tüm omurilik bozukluklarının %6'sını ve köpeklerdeki tüm nörolojik
bozuklukların %7'sini oluşturur. Köpeklerde anamnez bilgilerine göre travma en sık genç
erkek hayvanlarda görülmektedir. Bunu %9 ile geriatrik, %6 daha önceden bir hastalığın
olması, %53-91 oranında trafik kazası, %2.5-2.6 ezilme, %2.6 oranında merdiven çıkıp-inme
sırasında, %3.8-12.4 oranında sebebi bilinmeyen, %36-72 oranında birçok travmanın
birleşmesinden kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Bu olgularda yaşamının sürdürülmesi %85-88
olarak açıklanmıştır. Ortopedik yaralanma oranları %63.5 olup, bu olgularda cerrahi
müdahale gerekmektedir. Tedavi metodu radyografi ve nörolojik bulgulara göre seçilmelidir.
Bu doğrultuda vertebral kırıklara anatomik, etiyolojik, klinik değerlendirme, diyagnostik
yaklaşım, muayene, sağaltım, operasyon, post-operatif bakım ve takibi açısından aydınlatıcı
bir bakış açısıyla değerlendirmek günümüz şartlarında mümkündür. Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte artık vertebral kırıkların nörolojik muayene ve teşhisi çok daha kolay bir hal almıştır.
Eskiden aktif olarak sadece görüntüleme yöntemlerinden direkt radyografi kullanılırken
teknolojinin gelişimi ve veteriner tıpa katılımı ile myelografi, bilgisayarlı tomografi (BT),
manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrasonografi, trankraniyal doppler,
elektroensefalografi (EEG), elektromiyelografi (EMG) gibi görüntüleme yöntemleri de aktif
olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışma ile uygulamada yaygın bir şekilde ihtiyaç
duyulan vertabral kırıkların ve çıkıkların muayene, diyagnostik yaklaşım, operasyon ve postoperatif bakımları açısından klinik veteriner hekimliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kedi, köpek, vertebral kırık, vertebral çıkık
VERTEBRAL FRACTURES IN CATS AND DOGS
Summary
Risk factors such as urbanization and traffic, technology and living in high-rise buildings have
entered the lives of cats and dogs. As a reflection of this, in cats and dogs, clinical problems
due to trauma are increasing day by day.
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Columna vertebraly is mostly affected by its anatomical structure and function in traumas.
Many of the traumas that take shape in this section also lead to permanent neurological
disorders over time. Thus, in clinical cases that appear as fractures or dislocations, the
treatment of these lesions depends on neurological stability in the first degree. Spinal Cord
Injury (SCI) treatment methods in animals have been researched for decades and there are
accepted applications. In cats and dogs, fractures, luxation and subluxations of columna
vertebraly is common lesions and are mostly shaped by medulla spinalis injuries. Vertebral
fractures and/or luxuries account for 6% of all spinal cord disorders in cats and 7% of all
neurological disorders in dogs. According to anamnesis information in dogs, trauma is most
commonly seen in young male animals. This was reported to be due to the combination of 9%
geriatric, 6% previous disease, 53-91% traffic accident, 2.5-2.6% crush, 2.6% climbing and
descending stairs, 3.8%-12.4% unknown causes, 36-72% of many traumas combined. In these
cases, the maintenance of life is explained as 85-88%. Orthopedic injury rates are 63.5% and
surgical intervention is required in these cases. The treatment method should be selected
according to radiography and neurological findings. It is possible to evaluate vertebral
fractures from an enlightening point of view in terms of anatomical, etiological, clinical
evaluation, diagnostic approach, examination, treatment, operation, post-operative care and
follow-up. With the development of technology, it has become much easier to neurological
examination and diagnosis of vertebral fractures. In the past, direct radiography was actively
used only from imaging methods, while imaging methods such as myelography, computed
tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasonography, trancranial doppler,
electroencephalography (EEG), electromagnetics (EMG) were also actively used with the
development of technology and participation in veterinary medicine. With this study, it is
aimed to contribute to clinical veterinary medicine in terms of examination, diagnostic
approach, operation and post-operative care of vertabral fractures and dislocations widely
needed in practice.
Keywords: Cat, dog, vertebral fracture, vertebral dislocation
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PANDEMİ SÜRECİNDE YENİDEN HAYAT BULAN KOYUNCULUK: AYAK
HASTALIKLARINDA PROFLAKTİK YAKLAŞIMLAR
Öğretim Görevlisi Raziye Filiz AKKUŞ
Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
ORCID: 0000-0003-4676-3241
Sedef KOÇAK
Kafkas Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8766-5440
Özet
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde insanlarda gelişen yaşam korkusu ve
kalabalık ortamlardan uzak durma isteğindeki artış, köye ve organik yaşama dönüşe duyulan
ilginin artmasına neden oldu. Bilindiği üzere tarım ve hayvancılık ülkemizin önemli bir
bölümünü teşkil etmektedir. Yaşamın büyük bir alanını kaplayan besin ihtiyacına kolay
yoldan ulaşabilmenin en önemli birimlerinden birini koyunculuk oluşturmaktadır. Kolay elde
edilebilmesi, sürü bazında değerlendirilmesi, bakım ve beslenme şartlarının ülkemize
uygunluğu ile büyükbaş hayvancılığına oranla daha masrafsız olması gibi faktörler son
zamanlarda koyunculuğu olan ilginin artmasına neden olmuştur. Ayrıca Türkiye genelinde
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘’Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim
var’’ adlı proje kapsamında insanların koyunculuğa olan ilgisinde artış gözlenmiştir. Böylece
insanlar ya köylerine dönerek ya da uygun buldukları bölgelerde koyunculuğa başlamaya
karar vermişlerdir. Koyunlar sürü bazında değerlendirildiği için hastalıkları göz ardı
edilebilmekte şekillenen kayıplar önemsenmemektedir. Koyunculukta özellikle enfeksiyöz
etkenlere bağlı olarak veya olmayarak şekillenen hastalıklar arasında en önemlilerinden olan
ayak hastalıkları önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu ekonomik kayıplar
yetiştiriciler tarafından çoğu zaman dikkate alınmamaktadır. Tedaviden se hayvanların kaybı
yetiştiriciler tarafından tercih haline gelmiştir. Oysaki yapılan çalışmalarda önleme faaliyetleri
için harcanacak olan maliyetin tedavi için harcanacak olan maliyetten daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Bu sebeple bu makalede koyunlarda karşılaşılan ayak hastalıkları ve bu
hastalıklarına karşı alınabilecek proflaktik önlemlere yer vermiştir. Aslında çok bilinen ve
çalışılan bir konu olmasına rağmen hala ülkemizde belli başlı bir koruma ve kontrol
mekanizması geliştirilmemiştir. Bu sebeple de geçmişten günümüze halen önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın oluşumundan sonra doğru tanı koyabilmek, topallığı
tedavi edebilme ve kontrol altına alabilme de anahtar sözcüktür. Bu sebeple anamnez, klinik
bulgular, sürü takibi ve uygun tedavi seçeneklerinin yanında koruma ve kontrol önlemleri
ekonomik açıdan oldukça önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Koyun, Ayak hastalıkları, Pandemi
SHEEP LIFE AGAINST THE PANDEMIC PROCESS: PROPHLACTIC
APPROACHES TO FOOT DISEASES
Abstract
Pandemic process that affected the whole world caused an increase in the interest in returning
to the village and organic life. As it is known, agriculture and animal husbandry constitute an
important part of our country. Sheep breeding is one of the most important units of easily
reaching the nutritional need that covers a large area of life.
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Factors such as being easy to obtain, being evaluated on the basis of herds, the suitability of
care and feeding conditions for our country, and the fact that it is less costly than cattle
breeding have recently led to an increase in the interest in sheep breeding. In addition, within
the scope of the project titled “I have many reasons to live in my village” carried out by the
Ministry of Agriculture and Forestry throughout Turkey, an increase was observed in people's
interest in sheep breeding. Thus, people decided to either return to their villages or start sheep
breeding in the regions they found suitable. Since the sheep are evaluated on the basis of herd,
their diseases can be ignored and the losses are not taken into consideration. In sheep farming
, foot diseases, which are among the most important diseases shaped by or without infectious
factors, cause significant economic losses. These economic losses are often not taken into
account by the breeders. Loss of animals after treatment has become a preference by breeders.
However, in the studies conducted, it was determined that the cost to be spent for prevention
activities is higher than the cost to be spent for treatment. For this reason, in this article, foot
diseases encountered in sheep and prophylactic measures that can be taken against these
diseases are included. In fact, although it is a well-known and studied subject, a major
protection and control mechanism has not been developed in our country yet. For this reason,
it is still an important problem from the past to the present. Making the correct diagnosis after
the formation of the disease, treating and controlling the lameness are also key words. For this
reason , besides anamnesis , clinical findings, herd follow-up and appropriate treatment
options, protection and control measures are of great economic importance.
Keywords: Sheep, Foot diseases, Pandemic
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ÖZET
İçerisinde bulunduğumuz çağda tarım arazilerinin baskılanması, ormanlık alanları tarım
arazisi haline gelmesi gibi problemler yanlış arazi kullanımına sebebiyet vermektedir.
Bununla beraber mekansal baskılar kaynakların daha etkin kullanımını meydana getirmiş ve
bireylerin bulundukları mekânı daha verimli nasıl kullanacağına dair fikirler oluşmasına
imkan tanımıştır. Tüm bunların yanında daha iyi bir ortamda yaşama isteği için arazi
planlamasına olan ihtiyaç da giderek fazlalaşmıştır. Arazi kullanımı planlaması doğal ve
beşeri faktörlerin önemsendiği ve bu doğrultuda karar vermeye dayalı bir süreci de
beraberinde getirmektedir. Bu noktada üzerinde çalışılan alanın doğasına uygun ve
sürdürülebilir bir yarar sağlayacak bir planlama gerekmektedir. Yaşadığımız dünyada ve
bilhassa ülkemizde hızla artan nüfusun etkisiyle yaşamın devam edebilmesi için gereksinimler
artmakta ve toprak üzerine olan yoğunlaşmayı da arttırmaktadır. Bu yoğunlaşma yanlış arazi
kullanımına ve doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesine sebebiyet vermektedir. Bu
yüzden arazinin yalnızca günümüzde değil, gelecekte de gereksinimleri karşılayacak şekilde
kabiliyete uygun kullanımın planlanması ve arazi kullanımına ilişkin kararların yerinde
verilebilmesi için analizlerin arazi kullanımına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmada, Van'ın Çatak ilçesinde ceviz yetiştiriciliğine uygun alanların coğrafi açıdan
uygunluğunun analiz edilmesi hedeflenmiştir. Buna binaen Çatak ilçesinde ceviz
yetiştiriciliğine etki eden her bir faktör bağımsız değişken olarak ele alınmış ve bu durumun
etki derecesi araştırılmıştır. CBS yöntemlerinde yaygın olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi
Süreci (AHS) kullanılmıştır. İlçede önemli bir tarımsal etkinlik olan ceviz için uygunluk
analizleri yapılmış ve mekansal olarak en uygun alanlar belirlenmiştir. Yöntemde; Büyük
Toprak Grubu (BTG), Diğer Toprak Özellikleri (DTÖ), Jeoloji, Arazi Kullanım Kabiliyeti
(AKK), Alt Sınıfı, toprak derinliği (TD), erozyon derecesi, eğim, bakı, yükseklik, sıcaklık ve
yağış parametreleri kullanılmıştır. Elde edilen ceviz yetiştiriciliği uygunluk haritasına göre,
çatak ilçesinin %17,81’inin (35121.66 ha) tamamıyla uygun sınıfta olmadığı, %68,97’sinin
(135981.10 ha) mevcut haliyle uygun sınıfta olmadığı, %7.33’ünün (14459.02 ha) düşük
derece uygun sınıfta olduğu, %3.04’ünün (6000.65 ha) orta derecede uygun sınıfta olduğu ve
%2,85’inin (5609.80 ha) ise yüksek derecede uygun sınıfta olduğu belirlenmiştir. Çalışma
alanında ceviz yetiştiriciliği için yüksekliğin ve toprak derinliğinin kısıtlayıcı olduğu, erozyon
derecesinin ve eğim oranın nispeten yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CBS, AHS, Ceviz, Arazi Kullanımı
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DETERMINATION OF SUITABLE AREAS FOR WALNUT CULTIVATION WITH
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTICAL
HIERARCHY PROCESS (AHP): ÇATAK COUNTY, VAN
ABSTRACT
In the age, we live in, problems such as suppressing agricultural lands and turning forestlands
into agricultural lands cause inappropriate land use. In addition, spatial pressures have created
a more effective use of resources and allowed individuals to form ideas about using their
space more efficiently. In addition to all these, the need for land planning has increased
gradually for the desire to live in a better environment. Land use planning brings with it a
process in which natural and human factors are given importance and based on decision
making in this direction. Planning that is suitable for the nature of the area studied and that
will provide a sustainable benefit is required. With the effect of the rapidly increasing
population in the world, we live in, especially in our country, the requirements for the
continuation of life increase, and the concentration on the land increases. This concentration
causes improper land use and rapid consumption of natural resources. Therefore, analyses
should be carried out on land use to plan the land's use by the capability to meet the needs not
only today but also in the future and make on-site decisions regarding land use. This study
aimed to analyze the geographical suitability of the areas suitable for walnut cultivation in the
Çatak district of Van. Accordingly, each factor affecting walnut cultivation in the Çatak
district was considered an independent variable, and the degree of impact of this situation was
investigated. The Analytical Hierarchy Process (AHP), which is widely used in GIS methods,
was used. Suitability analyses were made for walnut, an important agricultural activity in the
district, and spatially determined the most suitable areas. In the method, Large Soil Group
(BTG), Other Soil Properties (WTO), Geology, Land Use Capability (AKK), Subclass, soil
depth (TD), erosion degree, slope, aspect, altitude, temperature, and precipitation parameters
were used. According to the walnut cultivation suitability map obtained, 17.81% (35121.66
ha) of the Çatak district are not entirely in the appropriate class, 68.97% (135981.10 ha) are
not in the appropriate class in their current form, and 7.33% (14459.02 ha) are low-grade
suitable. It was determined that 3.04% (6000.65 ha) were in the moderately suitable class, and
2.85% (5609.80 ha) were in the highly suitable class According to the obtained results, In the
study area, height and soil depth are restrictive for walnut cultivation; It has been determined
that the degree of erosion and the slope rate are relatively high.
Keywords: GIS, AHP, Walnut, Land Use
1. GİRİŞ
Yurdumuzda olduğu gibi, tabii kaynaklar, bilinçsiz ve yanlış arazi kullanımı, hızlı artan nüfus
popülasyonu ve göçler, özellikle mega kentlerde temel gereksinimlerin karşılanmasında yeni
alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, bilhassa orman alanları, çayır-mera alanları ve
tarım arazilerinin yerleşim ve sanayi bölgelerine dönüştürülmesine sebep olmakta ve
arazilerin niteliklerine uygun olmayacak şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Tarım
alanları üzerindeki baskıların sebep olduğu doğru olmayan arazi kullanımları kırsal alanlarda
ise farklı niteliklerde meydana gelmektedir. Özellikle geçtiğimiz yıllarda hızlı artan kırsal
kalkınma programları ile gerçekleşen havaalanları, barajlar, yollar ve köprüler vb devasa
yatırım projeleri ile ülkemizde arazi kullanım farklılıklarına önemli ölçüde sebep olmuştur.
Bu hadise, arazi kullanım planlamasının ve sürdürülebilir arazi yönetim politikalarının
etkinliğini daha da önemli hale getirmiştir (Akıncı ve ark 2012).
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Çağımızda var olan teknolojinin imkanlarından yararlanılarak arazi kaynakları ve
potansiyelleri ile ilgili planlı analizlerin ve değerlendirmelerin gerçekleştirilebilmesi için
sürdürülebilir arazi kullanım planlamasının yapılması gerekmektedir. Mevcut bir arazideki
kullanımlara yönelik olanaklar ve sınırlı ölçüler ile ilgili bilgiler oluşturan bu analizler,
optimum arazi kullanımı için yön göstermesinin yanı sıra arazinin farklı bir kullanım çeşidi
için (tarım, orman, mera, rekreasyon vb.) uygunluk sınıfının saptanmasına da olanak sağlar
(Akıncı ve ark 2017). Arazilerin kullanım potansiyellerinin ön görme işlemi olan arazi
uygunluk analizleri, her bir potansiyel arazi kullanımı için her bir arazi özelliği ile mukayese
edebilerek yapısal uygunlukta denkleştirmeler oluşturulur (Dengiz ve Sarıoğlu, 2013).
Alternatif olarak kullanılan arazi sınıfları için toprağın mevcut potansiyelinin tespiti ile toprak
nitelikleri ve arazi kullanım çeşitleri arasında bağlantı kurulmuştur (Mazahreh, et al., 2019).
Arazinin planlanan amaçları için tabii ve potansiyel özelliklerini tespit ederek tarımsal
üretkenliği geliştirmeye dair stratejileri oluşturan arazi değerlendirmeleri, arazilerin
degradasyonunu azaltacağı ve çevre sorunlarını da engelleyeceği tahmin edilmektedir (Yalew,
et al, 2016, Mazahreh, 2019). Kullanışlı ve en etkili bir biçimde tasarı için güncel, doğru ve
güvenilebilir datalara gerek duyulmaktadır. Fakat geleneksel metotlarla sağlanan veriler ile
oluşturulmuş olan haritalar, sürekli değişim yaşanan günümüz dünyasında planlayıcıların
ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır (Demir ve ark., 2011). Bu yüzden arazi kullanım
uygunluğunun saptanmasında ve günümüz dünyasında planlayıcıların ihtiyaçlarını
karşılamada faydalanılan en etkili yöntemlerden biri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir. Son
yıllarda çeşitli üniteleri barındıran toprak niteliklerinin birbiri ile entegrasyonu gibi karmaşık
analiz gerektiren uygulamaların çözümlerinde çok kriterli karar verme yaklaşımı olan Analitik
Hiyerarşik Süreç (AHS) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Dedeoğlu ve Dengiz 2018).
AHS, çok kriterli karar verme (ÇKKV) sisteminin matematiksel olarak sürdürülmesi için
faydalı ve pratik bir araçtır (Yang et al. 2008) Bu araç, kompleks birden fazla faktörlü
problemi hiyerarşik bir yapıya ayıran karar-destekli bir yöntemdir (Pourkhabbaz et al. 2014).
Günümüzde yoğun olarak arazi uygunluk sınıflarını belirlemek için AHS ile Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin (CBS) bütünleştirilmesi araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir. (Cengiz
ve Akbulak, 2009; Akıncı ve ark., 2013; Demirağ ve Dengiz, 2017; Dengiz ve Usul, 2018).
Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS) birlikte
kullanımı ile Çatak ilçesinde ceviz yetiştiriciliği için uygun alanların tespiti ve planlama
önerileri araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Araştırma Alanı ve Coğrafi Özellikleri
Çalışma, Van il merkezinin güneydoğusunda yer alan Çatak ilçesinde gerçekleştirilmiştir
(Şekil 1). Çalışma alanı, coğrafi olarak 4080000 ve 4240000 kuzey enlemleri ile 300000 ve
370000 doğu boylamları (UTM WGS84) arasında yer almaktadır. İlçenin güneyinde Şırnak
ilinin Beytüşşebap ilçesi, batısında Van’ın Bahçesaray ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçesi,
doğusunda ise Van’ın Gevaş ilçeleri yer almaktadır. Çatak ilçesinin yüzölçümü yaklaşık
olarak 197176.24 ha alanı kaplamaktadır. 33 mahalle idari alanı bulunan ilçenin, 2021 yılı
adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre toplam nüfusu 20.337'dir (VanTSO, 2021).
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Şekil 1. Çatak İlçesi lokasyon haritası
Van Gölü’nün güneyinde, yüksekliği 1161 m ile 3646 m arasında değişen sıradağların olduğu
kesimde konumlanan ilçede, Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi karasal iklim
şartlarına sahiptir. Çatak Meteoroloji İstasyonu’ndan temin edilen uzun yıllara ait
meteorolojik veriler göz önüne alındığında, ilçenin yıllık ortalama toplam sıcaklığı diğer tüm
ilçelere göre en yüksek değere sahip olup, 11.0℃ olarak rapor edilmiştir. Kış aylarının uzun
ve çok sert geçtiği ilçede kış mevsiminin süresi oldukça uzundur. Ekim ayları itibariyle
başlayan düşük hava sıcaklığı Mayıs ayının ortalarına kadar sürmektedir. Ocak ve Şubat
aylarında ilçede sıcaklık 0 ℃ altında olduğu görülmüştür (Anonim, 2021). İlçenin
meteorolojik verileri Thornthwaite (1948) iklim modeline göre hesaplandığında, yıllık
potansiyel evapotranspirasyon miktarı 755.53 mm olarak görülmüştür (Şekil 2).
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Şekil 2. Çatak ilçesinin Newhall Simülasyon Modeline (NSM) göre toprak nem bütçesi
Araştırma alanı, Neotektonik dönemde uğradığı toptan yükselme ile yeni yüzüne kavuşan ve
buna bağlı olarak çok çeşitli jeomorfolojik birimlerin oluştuğu bir sahadır. Genel yükselti ve
eğim şartları bölgenin dağlık bir form kazanmasına ve bu dağlık sistemler içerisinde çok
sayıda sırtın gelişmesine neden olmuştur. Alanın dağlık yapısı bölgenin yükseklik ve iklim
faktörlerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma alanında; Alüvyon,
Bitlis Metamorfitleri, Durankaya karmaşığı, Gerçüş formasyonu, Germav formasyonu,
Kandilli kireçtaşı formasyonu, Kırkgeçit formasyonu, Körüklü formasyonu, Kristalize
kireçtaşı, Latdağı formasyonu, Maden formasyonu, Mehmetalan ofiliyoti, Midyat grubu, Oran
formasyonu, Serizeri üyesi, Soğucak formasyonu, Şelmo formasyonu, Van formasyonu,
Yalından volkaniti yamaç moloz Çökelleri, yaşlı kireçtaşı ve Yüksekova karmaşığı
formasyonları bulunmaktadır (MTA, 2007).
2.2. Analitik Hiyerarşi Süreci
Analitik Hiyerarşi Süreci; Myers ve Alpert tarafından 1968 yılında temeli atılan, bir yöntem
olarak 1977 yılında Thomas L. Saaty tarafından kaynaklarda yerini almıştır. Kullanım alanı
geniş olan ve tüm ayrıntılarıyla bilinen en yaygın kullanım alanına sahip bir karar verme
yöntemidir. Farklı parametrelere, dayanan bir sorunun çözümünde, karar vericinin
parametrelerin ağırlıklarını belirlemesine imkan sağlamaktadır. AHS metodunda her sorun
için gaye, parametreler (ölçütler), alt parametreler ve tercihlerden oluşan hiyerarşik bir
versiyon kullanılır (Özcan ve ark., 2009). Arazi kullanımı türü için önceki çalışmalar (Saaty,
1980; Malczewski, 1999; Akbulak, 2010; Akıncı ve ark, 2012; Cengiz ve ark, 2013; Özşahin,
2015), uzman düşünceleri doğrultusunda ve arazi incelemeleri ile alt kriter puanları
oluşturulmuştur. Parametreler karar vericilere göre farklı ağırlıklara sahip olabilirler. Bundan
dolayı parametrelerin nisbi önem düzeyleri bilinmelidir. Parametre ağırlık puanları, uzman
görüşlerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Puanlama işlemi, yaygın olarak kriterlere bağlı olarak
bağıl bir önem arz ederek verilmektedir (Öztürk ve Batuk, 2007). Alt parametreler ve ana
parametre değerleri coğrafi konuma ve niteliklere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
AHS tekniğinin, Saaty (1980) tarafından modifiye edilmesi ile analiz edilen kompleks
sorunların hızlı ve en doğru bir şekilde anlaşılması sağlanmıştır (Shahabi et al., 2014).
AHS’nin kullanılmasındaki hedefler doğrultusunda tercihleri etkileyen parametreler ve
seçenekler sıraya konur ve sıralı bir yapı inşaa edilir (Özşahin, 2015).
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Problem veya problemlerin, hiyerarşik bir bünyeye oturtulmasının ardından, hiyerarşiyi
meydana getiren kıstasların ağırlıkları belirlenir (Öztürk ve Batuk, 2010). Bir seviyedeki
kıstasların hiyerarşide hemen bir üst seviyede yer bulan kıstaslar vasıtasıyla
değerlendirmesinde Saaty (1980) tarafından teklif edilen tercih ölçeğinden yararlanılarak bir
puanlama yapılmış ve ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. AHS Tekniğinde Kullanılan Karşılaştırma Ölçeği (Saaty 1987).
Sayısal
Yoğunluğu
Tanım Açıklama
Değer
1
Eşit önem
İki kriter de amaca eşit katkıda bulunur.
Birinin diğerine karşı daha
Tecrübe ve değerlendirme bir kriteri
3
hafif ön
diğerine karşı şiddetle destekler.
Tecrübe ve değerlendirme bir kriteri
5
Önemli veya güçlü önem
diğerine karşı şiddetle destekler.
Bir kriter şiddetle tercih edilir ve
7
Çok güçlü önem
egemenliği uygulamada gösterilir
Bir kriter diğerine tercih edilirken, kanıtlar
9
Aşırı önem
mümkün olan en yüksek düzeye sahiptir
İki yakın karar arasındaki ara
2,4,6,8
Uzlaşma gerektiğinde kullanılır.
değerler
Alt parametrelerin saptanmasından sonra ana parametrelerin değerleri de belirlenir. Ana
parametre değerleri coğrafi parametrelere bağlı olarak uygunluk haritasına nasıl bir etki de
bulunacağını gösterir. Bu etkinin elde edebilmesi için coğrafi parametrelerin birbirleri ile
karşılaştırılması gerekmektedir. Karşılaştırmalar, Saaty (1980)’ göre ikili karşılaştırmalar
tablosundan faydalanılarak elde edilir (Tablo 1.). İkili karşılaştırma terimi; iki parametrenin
veya etmenin birbiri ile kıyaslanması manası taşır ve karar vericinin hükmüne bağlıdır
(Öztürk ve Batuk, 2007). İki karşılaştırma matrisi “n” tane kriter için n(n-1) /2 tane
kıyaslamadan oluşmaktadır (Akıncı ve ark., 2012). Matrisin sütun değerleri her bir sütun
toplamına bölünmesiyle normalize edilmiş karşılaştırma matrisi bulunur. Yapılan ikili
kıyaslamalardan elde edilen satır değerleri toplanır ve toplam değer satırda yer alan değere
bölünerek ağırlık değerleri elde edilir. AHS metodunda parametrelerin ikili kıyaslamaları
yapılırken, bireysel ya da yalın kararlar ile yapıldığı için belirli bir oranda tutarsızlık meydana
gelebilir. Bundan dolayı, elde edilen öncelik vektörü tutarlılık açısından kontrol edilmelidir
(Mezughi et al, 2012; Öztürk ve Batuk, 2010). Tutarlık indeksi (CI) aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır.
λmax − n
•® =
3−1
İkili kıyaslama hükümlerinin tutarlılık oranını hesaplamada CR (Consistency Ratio) formülü
kullanılmaktadır (Saaty, 1994).
•®
•ß =
ß®
Tutarlılık Oranını (CR) elde edebilmek için “Rastgele Tutarlılık İndeksinin (Rİ)” bilinmesi
gereklidir. Bu indeks, Saaty (1980) tarafından sunulan matrisin sırasına göre sonuç olarak
sabitlik endeksinin ortalaması olarak verilmiştir (Tablo 2.)

584

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Tablo 2. Rastgele Tutarlılık İndeksi (RI), (Saaty, 1980)
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59
Hesaplanan tutarlılık oranının geçerli olabilmesi için 0.10 (%10) veya altında olmalıdır. Fakat
tutarlık oranı 0.10’dan büyük ise ikili kıyaslama matrisleri yeniden gözden geçirilmelidir
(Saaty,1980).
2.3. Verilerin Hazırlanması
Bu çalışmada ceviz yetiştiriciliğine uygun olan alanların tespiti için Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (KHGM)’nden Van ili arazi varlığı, Maden Teknik Araştırma (MTA) Genel
Müdürlüğünden Van ili Jeoloji Haritaları, Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden temin
edilen verileri ve Corine (2018) arazi kullanımı temel verilerinden türetilen toplamda 12 kriter
kullanılmıştır. Ceviz yetiştiriciliğine uygun yerlerin tespitinde alt parametrelerin puanları 0 en
az iken, 9 ise en yüksek puan olacak şekilde 0-9 arasında puanlandırılmıştır (Tablo 3). Alt
parametre puanlarının verilmesinden sonra arazi uygunluk sınıfı için parametrelerin
birbirlerine olan üstünlükleri dikkate alınarak AHS yöntemi ile ana parametre değerleri
belirlenmiştir. Araştırmada ilk olarak Arcgis 10.2 yazılımı ile çalışma sahasının sayısal
yükselti modeli (SYM) ve bu veri yardımıyla ise eğim, bakı ve yükselti parametreleri
oluşturulmuştur. Van ili Arazi Varlığı (1984) verisi yardımıyla, toprak derinliği, arazi
kabiliyeti, erozyon ve diğer toprak özellikleri parametreleri elde edilmiştir. Corine (2018)
verisinden ise arazi kullanım sınıfları elde edilmiştir. MGM’den temin edilen veriler ile
sıcaklık ve yağış haritaları oluşturulmuştur. MTA’dan temin edilen 1/100000 paftalı jeoloji
haritalarından jeolojik üniteler belirlenmiştir (Şekil 4.).
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Şekil 3. Model Builder yardımı ile çalışmanın şekilsel gösterimi
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Tablo 3. Çalışmada kullanılan parametreler ve alt parametre puanları
Parametre

Derinlik
(cm)

Eğim
(%)

Yükseklik
(m)

Bakı

Alt
Parametreler
Derin (>90)
Orta Derin (5090)
Sığ (20-50)
Çok sığ (0-20)
Litozolik
Yerleşim ve d.
yerler
%0-2 (düz)
%2-6 (hafif)
%6-12 (orta)
%12-20 (dik)
%20-30 (çok dik)
%30-45 (sarp)
>%45(çok sarp)
1161-1200

Puan

Alan (ha)

9

8247.25

Oran
(%)
4.18

8

1906.65

5
1
6

Parametre

Alt Parametreler

Puan

Yerleşim ve d. yerler

0

0.97

Kuru tarım

6

104750.67
38598.26
34608.15

53.13
19.58
17.55

Sulu tarım
Meralar
Karışık tarım

9
3
9

0

9065.26

4.60

Doğal Bitki örtüsü

6

9
8
7
4
3
2
0
9

1417.25
3053.08
10739.41
29504.57
38759.13
50977.51
62725.29
9.44

0.72
1.55
5.45
14.96
19.66
25.85
31.81
0.00

0
3
4
0
5
1
8
9

1200-1300

8

255

0.13

1300-1400

7

764.93

0.39

1400-1500

6

1315.95

0.67

1500-1600

5

2408.28

1.22

1600-1700

4

3773.53

1.91

1700-1800

3

4849.67

2.46

1800-1900

2

5742.86

2.91

1900-2000

1

7429.75

3.77

> 2000

0

170626.83

86.54

Düz
Kuzey
Kuzeydoğu

9
2
4

2025.55
46590.37
23631.24

1.03
23.63
11.98

Doğu

7

20404.42

10.35

Güneydoğu

8

26023.15

13.20

Güney

9

27457.24

13.93

Güneybatı

8

24688.92

12.52

Batı

7

23816.19

12.08

Kuzeybatı

2

2539.16

1.29

Ormanlar
Doğal çayırlar
Ağaçlıklı-çalılık
Çıplak kayalar
Düşük yoğunluklu bitki
Bataklıklar
Altera andezit
Alüvyon
Killi kireçtaşı, mikritik
kireçtaşı
Kireçtaşı, dolomit, tabanda
yer yer karasal kumtaşı vb
Konglomera
Konglomera, kumtaşı,
kiltaşı,şeyl vb; yer yer Jips
Konglomera,
kumtaşı,kiltaşı
Konglomera,
kumtaşı,kiltaşı,
kireçtaşı,bazalt spillit vb
Köşeli blok, çakıl ve az
kum
Kristalize kireçtaşı,
mermer, vb
Marn, kumtaşı, kiltaşı,
konglomera vb (karasal)
Mermer, kristalize kireçtaşı
Neritik kireçtaşı, dolomit
Resifial kireçtaşı
Serpantinit,peridodit,gabro,
diyabaz vb
Sipilit, bazalt,radyolarit,
çört, kireçtaşı vb
Şeyl, killi kireçtaşı, marn
ve kireçtaşları
Şeyl, kumtaşı, marn
Şeyl,fillat, kumtaşı,kiltaşı,
pelajik kireçtaşı
Şist, fillat, mermer vb

AKS

Jeoloji
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3
5
5
6
2

Alan
(ha)
237.52
2956.49

Oran
(%)
0.12
1.50

804.77
1408.09
4467.8
9768.43

0.41
0.71
2.27
4.95

1286.82
43125.69
6351.73
41011.97
85639.67
117.26
443.22
658.61
342.56

0.65
21.87
3.22
20.80
43.43
0.06
0.22
0.33
0.17

3752.26

1.90

7112.59
42.36

3.61
0.02

1515.58

0.77

27557.53

13.98

73198.20

37.12

638.97

0.32

9150.52

4.64

10306.39
3156.45
19895.41
105.76

5.23
1.60
10.09
0.05

7936.48

4.03

8748.61

4.44

8982.19
105.54

4.56
0.05

13527.01

6.86

5
2
4
3
3
4
1
3
7
4
5
4
6
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AKK

BTG

Erozyon

DTÖ

Yerleşim ve d.
yerler
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Yerleşim ve
D.Yerler
Alüvyal
Topraklar
Kahverengi
Topraklar
Kestane
rengi
Topraklar
Hidromorfik
Alüvyal
Topraklar
Kolüvyal
Topraklar
Kireç.Kahverengi
Orman
Toprakları
Yerleşim ve
D.Yerler
1 (hiç yok veya
çok az)
2 (orta)
3 (şiddetli)
4 (çok şiddetli)
Yerleşim
ve
D.Yerler
t (taşlı)
r(kayalı)
y
(yetersiz
drenaj)
h (hafif tuzlu)

0

263.80

0.13

9
9
8
3
2
1
0
0

1489.76
2377.89
7923.06
75.01
9018.40
167347.72
8680.60
152316.25

0.76
1.21
4.02
0.04
4.57
84.87
4.40
77.25

9

22103.51

11.21

9

9065.37

4.60

8

915.23

0.46

7

439.13

0.22

9

75.19

0.04

5

1868.04

0.95

0

9065.37
836.76

0.42

3
0
0

990.41
19456.60
166827.10
152053.37

0.50
9.87
84.61
77.12

43558.76
573.70
915.22

22.09
0.29
0.46

75.18

0.04

0
5
2
4
1

5

8.1-9.0

9

6

9.1-10.0

9

6

10 +

9

5

255-300

3

6

301-400

4

7

401-500

5

8

501-600

6

9

601-700

7

9

701-800

8

9
9
9

801-900
901-1000
1000 +

9
9
9

Ağırlık
1
2
3
3
4

Sıcaklık

4.60

9

4
5

Alt
Parametreler
1.4-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-5.0
5.1-6.0
6.1-7.0
7.1-8.0

Parametre

Puan
2
3
4
5
6
7
8

Yağış
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a) Toprak derinliği

d) Bakı

g) Erozyon

j) Jeoloji

b) Eğim

e) Arazi Kullanım Kabiliyeti
Grupları

h) Diğer Toprak Özellikleri

c) Yükseklik

f) Büyük Toprak

i) Arazi Kullanım Sınıfı

k) Sıcaklık
l) Yağış
Şekil 4. Çalışmada kullanılan parametrelere ilişkin haritalar

a) Toprak derinliği haritası, b) Eğim haritası, c) Yükseklik haritası, d) Bakı haritası, e) Arazi
kullanım kabiliyet haritası, f) Büyük toprak grupları haritası, g) Erozyon haritası h) Diğer
toprak özellikleri haritası, i) Arazi kullanım sınıfı haritası, j) Jeoloji haritası, k) Sıcaklık
haritası, l) Yağış haritası
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada sahasında elde edilen ceviz yetiştiriciliği için arazi uygunluk sınıflarının
saptanması için ilk olarak ana parametreler ve alt parametreler belirlenmiştir. Bu çalışma için
arazinin mevcut durumu ile literatürlerde olan ilgili araştırmalar göz önüne alınmıştır.
Çalışmada kullanılan 12 parametre için 66 tane ikili kıyaslama üretilmiştir (Tablo 4). AHS
yardımıyla parametrelerin ceviz yetiştiriciliğine uygunluğu açısından ikili karşılaştırmalar
sonucu normalize edilmiş matrisi hesaplanmıştır (Tablo 5). İkili kıyaslama parametrelerinin
tutarlılık oranı (CR), 0.0992 olarak belirlenmiştir. Uygunluk belirleme sonuçlarına
bakıldığında, tutarlılık oranı 0.10 (%10) düşük olduğu için tutarlı olduğu görülmüştür.
Matrisin ağırlıklara bölünmesi ile ağırlık değerleri elde edilmiştir (Tablo 6.).
Tablo 4. Parametrelerin ceviz yetiştiriciliği uygunluğu açısından ikili karşılaştırma matrisi
Ceviz
Jeoloji Yükseklik Eğim Bakı Sıcaklık Yağış BTG T.D. D.T. Ö Erozyon A.K. A.K. K
Jeoloji
1
2
3
8
2
5
3
4
4
3
5
1/2
Yükseklik 1/2
1
2
7
3
7
2
5
4
3
2
1/3
Eğim
1/3
1/2
1
5
1
3
4
4
4
3
3
1/5
Bakı
1/8
1/7
1/5
1
1/7
1/2
1/5
1/4
1/2
1/4
1/5
1/9
Sıcaklık
1/2
1/3
1
7
1
9
3
4
6
4
1
1/4
Yağış
1/5
1/7
1/3
2
1/9
1
1/4
1/6
1/2
1/5
1/5
1/8
BTG
1/3
1/2
1/4
5
1/3
4
1
2
4
3
1/3
1/6
T.D.
1/4
1/5
1/4
4
1/4
6
1/2
1
3
3
1/3
1/6
D.T. Ö
1/4
1/4
1/4
2
1/6
2
1/4
1/3
1
1/3
1/6
1/8
Erozyon
1/3
1/3
1/3
4
1/4
5
1/3
1/3
3
1
1/3
1/7
A.K.
1/5
1/2
1/3
5
1
5
3
3
6
3
1
1/3
A.K. K
2
3
5
9
4
8
6
6
8
7
3
1
Toplam
6.03
8.90
13.95 59.00 13.25 55.50 23.53 30.08 44.00
30.78 16.57 3.45

Ceviz
Jeoloji
Yükseklik
Eğim
Bakı
Sıcaklık
Yağış
BTG
T.D.
D.T. Ö
Erozyon
A.K.
A.K. K
Toplam

Tablo 5. İkili karşılaştırma sonucu elde edilmiş normalize matris
Jeoloji Yükseklik Eğim Bakı Sıcaklık Yağış BTG T.D. D.T. Ö Erozyon
0.166
0.224
0.215 0.135 0.151
0.09 0.127 0.133 0.091
0.098
0.083
0.113
0.143 0.119 0.226 0.126 0.085 0.166 0.091
0.097
0.055
0.056
0.072 0.085 0.075 0.054 0.17 0.133 0.092
0.097
0.021
0.016
0.014 0.017 0.012 0.009 0.009 0.008 0.012
0.009
0.083
0.037
0.072 0.119 0.075 0.162 0.128 0.133 0.136
0.132
0.033
0.016
0.024 0.034 0.008 0.018 0.011 0.006 0.011
0.006
0.055
0.056
0.018 0.085 0.025 0.072 0.042 0.066 0.091
0.097
0.041
0.023
0.018 0.068 0.019 0.108 0.021 0.033 0.068
0.097
0.041
0.028
0.018 0.034 0.013 0.036 0.011 0.011 0.023
0.011
0.055
0.038
0.024 0.068 0.019 0.091 0.014 0.011 0.068
0.032
0.033
0.056
0.024 0.084 0.075
0.09 0.127 0.1 0.136
0.097
0.334
0.337
0.358 0.152 0.302 0.144 0.255 0.2 0.181
0.227
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A.K.
0.302
0.121
0.181
0.012
0.06
0.013
0.02
0.02
0.01
0.02
0.06
0.181
1

A.K. K
0.145
0.097
0.058
0.032
0.072
0.036
0.048
0.048
0.036
0.041
0.097
0.29
1
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Tablo 6. Matrisin ağırlıklara bölünmesi ve elde edilen ağırlık değerleri
Ceviz
Toplam
Karma
Ağırlık
Jeoloji
0.94
0.156
15.6
Yükseklik
1.09
0.122
12.2
Eğim
1.31
0.094
9.4
Bakı
0.83
0.014
1.4
Sıcaklık
1.33
0.101
10.1
Yağış
1.00
0.018
1.8
BTG
1.33
0.056
5.6
T.D.
1.42
0.047
4.7
D.T. Ö
1.00
0.023
2.3
Erozyon
1.23
0.040
4.0
A.K.
1.35
0.082
8.2
A.K. K
0.85
0.247
24.7
Toplam
13.68
1
100
Elde edilen ağırlık değerlerinin CBS ortamında bütünleşmesi ile ceviz yetiştiriciliği için arazi
uygunluk haritası elde edilmiştir (Şekil 6.) Çalışmada elde edilen ceviz yetiştiriciliği için arazi
uygunluk haritası incelendiğinde, çalışma alanının %17.81’i (35121.66 ha) tamamıyla uygun
değil, %68.97’si (135985.14 ha) mevcut haliyle uygun değil, %7.33’ü (14459.02 ha) düşük
derece uygun değil, %3.04’ ü (6000.64 ha) orta derece uygun ve %2.85’i (5609.78 ha) ise
yüksek derece uygun olduğu belirlenmiştir (Tablo 7.)
Tablo 7. Ceviz yetiştiriciliği için uygunluk sınıflarının alan ve yüzde olarak dağılımı
Sınıf
Uygunluk sınıfı
Alan(ha)
Oran (%)
1
Tamamıyla Uygun Değil
35121.66
17.81
2
Mevcut Haliyle Uygun Değil
135985.14
68.97
3
Düşük Derece Uygun Değil
14459.02
7.33
4
Orta Derece Uygun
6000.64
3.04
5
Yüksek Derece Uygun
5609.78
2.85
Toplam
197176.24
100.00
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Şekil 5. Çatak ilçesi ceviz yetiştiriciliği uygunluk haritası
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin birlikte
kullanılmasıyla Van ili Çatak ilçesi topraklarının ceviz yetiştiriciliğine uygunluk analizi
yapılmıştır. Araştırma, Çatak ilçesinin toprak yapısı, jeolojik formasyonları, topoğrafik ve
iklim özelliklerini ortaya koyan 12 kriter göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Kullanılan
yöntem ve uzman görüşleri doğrultusunda-coğrafi kurallar çerçevesi içerisinde skorlama
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan her bir parametrenin alt parametrelerine ağırlık puanları
verilmiştir. Daha sonra AHS yardımıyla parametrelerin ceviz yetiştiriciliğine uygunluğu
açısından sırasıyla; ikili karşılaştırma matrisi, normalize edilmiş matrisi ve ağırlık değerleri
elde edilmiştir. Elde edilen ağırlık değerleri ile ceviz yetiştiriciliği için arazi uygunluk haritası
elde edilmiştir. Analiz sonucunda, çalışma sahasının %86.78’nin tamamıyla ve mevcut haliyle
uygun değil sınıflarında olduğu, % 7.33’ü nün düşük derecede uygun sınıfında ve % 5.89’luk
kısmının ise yüksek ve orta derecede ceviz yetiştiriciliğine uygun sınıfta olduğu
belirlenmiştir. Bu çalışma, yörede ceviz ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda faydalı
olabileceği gibi pratik uygulamalarda da zaman, masraf ve iş gücü vb. giderlerin azaltılmasına
önemli bir katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak, CBS ile AHS metodunun bütünleşik bir
şekilde kullanılmasının arazi uygunluk haritalarının elde edilmesinde doğru, güvenilir ve hızlı
sonuçlar verdiği söylenebilir.
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ÖZET
Türkiye tarımında son yıllarda artış gösteren tarımsal girdi maliyetleri çiftçilerin en büyük
sıkıntıları arasındadır. Teknolojik gelişmelerin tarım sektörüne entegresi ile birlikte ortaya
çıkan Akıllı Tarımın başlıca amaçları arasında daha az girdi ile daha yüksek verim hedefi
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Aydın ili Koçarlı ilçesi Kasaplar köyünde faaliyetlerini
sürdüren Akıllı Tarım İşletmesi ile çevre köylerde faaliyetlerine devam eden 117
konvansiyonel tarım işletmesinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Burada amaç, akıllı
tarım ile konvansiyonel tarım yapan işletmelerde ürün maliyetlerindeki farklılıkların ortaya
konmasıdır. Araştırma sonucunda, belirlenen ürünlerde (domates, biber, karpuz, kavun ve
patlıcan) hesaplanan birim üretim maliyetleri sonucunda akıllı tarım uygulamalarının
(domates 0,40 TL/kg; biber 1,21 TL/kg; karpuz 0,75 TL/kg; kavun 1,21 TL/kg; patlıcan 1,06
TL7kg), konvansiyonel tarım uygulamalarına (domates 0,42 TL/kg; biber 1,23 TL/kg; karpuz
0,91 TL/kg; kavun 1,27 TL/kg; patlıcan 1,07 TL/kg) göre birim üretim maliyetlerinin daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Akıllı tarım işletmesinde, konvansiyonel tarım işletmelerine
göre özellikle girdi kullanımı aşamasında çok daha az işgücüne ihtiyaç duyulduğu ve
verimlerinin çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen üretim maliyetleri
arasında çok fazla fark olmamasının en önemli nedeni olarak akıllı tarım işletmesindeki akıllı
ekipmanların amortisman masraflarının yüksek olması söylenebilir. Akıllı tarımın Türkiye
tarımına entegresinde yerli teknoloji firmalarının etkinliklerinin artırılarak pazara girmesi ve
kooperatifler aracılığıyla ortak makine parklarının oluşturulması, teknolojik ekipman
maliyetlerinin düşmesine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı tarım, konvansiyonel tarım, inovasyon, birim maliyet
COMPARING SMART FARMING WITH CONVENTIONAL FARMING IN TERMS
OF PRODUCTION COSTS: THE CASE OF AYDIN PROVINCE
ABSTRACT
Agricultural input costs, which have increased in recent years, are among the biggest
problems of farmers in Turkish agriculture. Smart agriculture has emerged after integrating
technological developments in the agricultural sector, and among its main objectives is to
achieve higher yields with less input. In this study, a questionnaire was applied to the Smart
Farmer, which continues its activities in the Kasaplar village of Aydın province Koçarlı
district, and 117 conventional farmers that continue their activities in the surrounding villages.

1

Bu bildiri, sorumlu yazarın “Aydın İli Koçarlı İlçesinde Akıllı Tarım ile Konvansiyonel Tarım
Uygulamalarının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi” konulu doktora tezinin bir bölümünden türetilmiştir.
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The research aims to reveal the differences in the production costs of the farmers engaged in
smart and conventional. It found that the unit production costs of smart farming (tomato 0.40
TL/kg; pepper 1.21 TL/kg; watermelon 0.75 TL/kg; melon 1.21 TL/kg; eggplant 1.06 TL/kg)
were lower than conventional farming (tomato 0.42 TL/kg; pepper 1.23 TL/kg; watermelon
0.91 TL/kg; melon 1.27 TL/kg; eggplant 1.07 TL/kg). It was also determined that much less
labour force was needed in smart farming, especially in the input use stage, and their yields
were much higher than conventional farming. Despite this, it can be said that the most
important reason why there is not much difference between the production costs is the high
amortization costs of smart tools in smart farming. Integrating smart agriculture into Turkish
agriculture, it will be beneficial for reducing technological equipment costs that domestic
technology companies enter the market and establish common machine parks through
cooperatives.
Keywords: Smart farming, conventional farming, innovation, production cost
GİRİŞ
Tarım işletmelerinin yeni yatırım kararları vermesi, verim artırıcı yeni uygulamaları hayata
geçirebilmesi için mevcut kaynaklardan en etkin bir şekilde yararlanmayı sağlayacak üretim
planlarına ihtiyaçları vardır. Üretim planlarının doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesi içinde
maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur (Kumbasaroğlu ve Dağdemir 2011).
Türkiye’deki tarım işletmelerinde muhasebe kayıtlarının yetersiz olmasından dolayı maliyet
hesabı için gerekli veriler genel olarak anket yoluyla toplanmaktadır. Tarım işletmelerinde
üretim masraflarının ve maliyetlerin hesaplanması güç ve dikkat gerektiren bir uğraştır. Yerli
literatürde bu konuda yapılan birçok çalışma bulunmakla birlikte, yapılan çalışmalarda ürün
maliyetleri içerisinde değişen masrafların oranının yüksek çıkması dikkat çekmektedir
(Demircan vd. 2005, Kumbasaroğlu ve Dağdemir 2011, Yılmaz ve Gül 2015, Güldal ve
Özçelik 2017). Bunun nedenleri arasında girdi maliyetlerinin yüksek olmasının yanısıra
yapılan çalışmalarda kullanılan alet-ekipmanların kiralama değerleri üzerinden hesap
yapıldığı için amortisman masraflarının ihmal edilmesi söylenebilir. Değişen masraflar
içerisindeki en önemli maliyet unsurları arasında kimyasal gübre ve pestisit masrafları
bulunmaktadır. Türkiye tarımında kimyasal gübre ve pestisit kullanımının yıllar içerisinde
artış gösterdiği2 dikkate alındığında bu girdilerin ürün maliyetine olan etkileri de tartışılır hale
gelmiştir. Endüstri 4.0’daki yaşanan gelişmelerin tarım sektörüne entegresiyle birlikte ortaya
çıkan Akıllı Tarım uygulamalarında daha az girdi ile daha fazla üretim miktarına ulaşmak
başlıca amaçlar arasındadır. Akıllı tarım uygulamaları, üründe meydana gelen hastalık ve
zararlılar, doğa koşullarına bağlı riskler gibi tehditlere karşı sürdürülebilirliğin sağlanması için
de önemli bir araçtır (Hirafuji 2014).
Bu doğrultuda çalışmada konvansiyonel ve akıllı tarım uygulamalarında belirlenen ürünlerde
birim üretim maliyetlerinin belirlenerek, ürün maliyetleri arasındaki farklılıklar ve bu
farklılıkların sebepleri tartışılmıştır.

2

Türkiye tarımında en önemli tarımsal girdilerden olan kimyasal gübre kullanımı yıllar içerisinde artış göstermiş, 1961
yılında 2,16 kg/ha N, 0,74 kg/ha P ve 0,07 kg/ha K kullanılırken 2018 yılında bu rakamlar sırasıyla 65,89 kg/ha N, 22,47
kg/ha P ve 4,98 kg/ha K olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte pestisit kullanımı da yıllar içerisinde artış göstermiş olup,
dünya tarımında 1990-2018 yılları arasında ortalama 1,08 kg/ha’dan, 2,59 kg/ha’a yükselmiştir Anonymous 2020.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırmanın amacı ve kapsamı dikkate alınarak konvansiyonel tarım işletmeleri ile akıllı
tarım işletmesine ayrı anket formları hazırlanmış, yüz yüze görüşme yöntemi ile anket
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma bölgesinde akıllı tarım ( AT) uygulaması yapan
işletme olarak Aydin ili, Koçarlı ilçesi, Kasaplar köyündeki Vodafone Akıllı Köy ele
alınmıştır. Bu köyde 298 dekar arazide hem bitkisel hem de hayvansal üretim
gerçekleştirilmektedir. 98 dekar arazide yetiştirilen bitkisel ürünler her yıl farklılaşmakla
birlikte araştırmanın anketlerinin yapıldığı 2017-2018 üretim döneminde domates, biber,
patlıcan, kavun, karpuz, marul, brokoli, ıspanak ve lahana yetiştirilmiştir.
Akıllı Tarım işletmesinde en geniş ekim alanına sahip ürünlerin domates, biber, patlıcan,
kavun ve karpuz olduğu belirlenmiş ve konvansiyonel tarım (KT) işletmelerinin tespitinde de
bu ürünleri yetiştiren işletmeler değerlendirmeye alınmıştır. Akıllı tarım uygulamalarının,
Aydın ili Koçarlı ilçesi Kasaplar köyünde yapılmasından dolayı araştırma kapsamında
belirlenen konvansiyonel tarım yapan işletmeler, Kasaplar köyü ve civar köylerdeki benzer
ürün yetiştiren tarım işletmelerinden seçilmiştir. Burada amaç, iklim ve toprak yapısı
bakımından benzer işletmeleri araştırmaya dahil ederek, araştırmanın asıl amacı olan akıllı
tarım uygulamaları ile konvansiyonel tarım uygulamalarının doğru ve etkin bir
değerlendirilmesinin yapılabilmesidir.
Araştırma kapsamında belirlenen domates, biber, karpuz, kavun ve patlıcan ürünlerinin birim
üretim maliyetleri hem konvansiyonel tarım işletmeleri hem de akıllı tarım işletmesi için ayrı
ayrı hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerden üretim faaliyetleri ile ilgili alınan veriler (işgücü,
çekigücü vb.) birim alana ortalama olarak hesaplanmıştır.
Belirlenen ürünlerde üretim maliyetleri hesaplanırken, söz konusu üretim faaliyetinde çalışan
erkek işgünü miktarı araştırma yöresinde geçerli olan işgücü ücretleri üzerinden
değerlendirilerek işçilik masrafları hesaplanmıştır.
İşletmelerde traktör akaryakıt ve yağ masrafları; çiftçilerin beyanına göre bizzat üretim
faaliyetinin çeşitli işlemlerinde (sürüm, gübreleme, mücadele, hasat vb.) tüketilen mazot ve
değiştirilen yağ miktarlarının cari piyasa fiyatı üzerinden değerlendirilmesi yoluyla
hesaplanmıştır.
Üretim maliyetinin tespitinde kullanılan materyallerin miktarları saptanmış ve çiftlik avlusu
fiyatları ile değerlendirilmiştir. Fide, gübre ve tarımsal mücadele ilacı kullanım miktarları, söz
konusu girdilerin çeşitleri itibariyle birim alana kg-adet olarak tespit edilmiştir.
Döner sermaye faizinin hesaplanmasında, T.C. Ziraat Bankası’nın bitkisel üretim için
öngördüğü kredi faizinin yarısı üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu yöntem, üretim
masraflarının üretim dönemine yayılmış olduğu gerçeğinden hareket edilerek önerilmektedir.
Genel idare giderleri işletmenin sevk ve idaresi, sosyal hizmetler ile işletmenin tüm üretim
faaliyetlerini ilgilendiren ortak hizmetler için yapılan masraflardan oluşmaktadır (Kıral vd.
1999). Bu bağlamda genel idare gideri, değişken masraflar toplamının %3’ü alınarak
hesaplanmıştır.
Üretimde sabit masraflardan biri olan arazi kirası, kira ile tutulan araziler için fiilen ödenen
kira bedeli ve mülk arazide ise alternatif kira bedeli olarak hesaba katılmıştır (Açıl 1977).
Sabit sermaye unsurlarının faizinin hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır;
Faiz= (Makina veya binanın değeri / 2) * faiz oranı (Kıral vd. 1999).
Belirlenen ürünlerin birim üretim maliyetlerinin hesaplanmasında, üretim faaliyeti sonunda
tek bir ürün elde edildiği için basit maliyet hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme
göre;
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TL Üretim masrafları toplamı (TL/da)
Birim ürün maliyeti € • =
kg
Üretim miktarı (kg/da)
şeklinde hesaplanmaktadır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Tarım işletmelerinin üretim masraflarının ve maliyetlerinin hesaplanması güç ve özen
gösterilmesi gereken bir uğraştır. Çünkü maliyetler bölgeden bölgeye hatta işletmeden
işletmeye önemli ölçüde değişim göstermektedir. Genel olarak maliyet kavramı; üretimi
gerçekleştirmek üzere kullanılan girdilerin parasal ifadesidir (Erkuş vd. 1995).
Araştırma kapsamında, konvansiyonel tarım yapan ve akıllı tarım yapan işletmelerde
domates, biber, kavun, karpuz ve patlıcan ürünlerinin birim üretim maliyetleri ayrı ayrı
hesaplanarak değerlendirilmiştir.
Birim maliyet (TL/kg)
1,4

1,27

1,23 1,21

1,21

Birim maliyet (TL/kg)

1,2
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1
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AT

Şekil 1. Belirlenen ürünlerde birim üretim maliyetleri (TL/kg)
Belirlenen ürünlerde birim üretim maliyetleri, akıllı tarım işletmesinde konvansiyonel tarım
işletmelerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Konvansiyonel tarım işletmelerinde
domates üretim maliyeti 0,42 TL/kg, biber üretim maliyeti 1,23 TL/kg, karpuz üretim maliyeti
0,91 TL/kg, kavun üretim maliyeti 1,27 TL/kg ve patlıcan üretim maliyeti 1,07 TL/kg olarak
belirlenirken, akıllı tarım işletmesinde ise aynı ürünlerde birim üretim maliyetleri sırasıyla
0,40 TL/kg, 1,21 TL/kg, 0,75 TL7kg, 1,21 TL/kg ve 1,06 TL/kg olarak tespit edilmiştir (Şekil
1.).
Üretim faaliyet aşamasında akıllı tarım işletmesinde akıllı sulama sistemi, meteoroloji
istasyonu, erken uyarı sistemi, zararlı tespiti, drone ile arazi takibi ve ilaçlama uygulaması
kullanılmaktadır. Bu doğrultuda özellikle sulama masraflarının değişen masraflar içerisindeki
payı konvansiyonel tarım işletmelerine oranla çok daha düşüktür. Akıllı tarım işletmesinde,
domates üretiminde sulama masraflarının payı değişen masraflar içerisinde %2,05 (KT
%10,79) iken bu oran sırasıyla biberde %1,04 (KT %5,40), karpuzda %1,41 (KT %6,43),
kavunda %1,48 (KT %7,74) ve patlıcanda %1,75’tir (KT %8,16).
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Akıllı tarım uygulamalarında özellikle bakım masraflarının düşük olmasının yanısıra, daha
düşük girdi ile birim alana daha yüksek verim elde edildiği tespit edilmiştir (Şekil 2). Bunu
rağmen birim üretim maliyetlerinin birbirlerine yakın bulunması dikkat çekmektedir. Bu
durumun en önemli nedenleri arasında akıllı tarım işletmesinin sabit masraflarının yüksek
olması gelmektedir.
Akıllı tarım işletmesindeki sabit sermaye unsurlarının (Akıllı sulama sistemi, erken uyarı
sistemleri vb.) amortisman masraflarının yüksek olmasının sabit masrafları arttırdığı tespit
edilmiştir. Bununla birlikte akıllı tarım işletmesinde dekara daha az kimyasal gübre
kullanılmasına rağmen konvansiyonel tarım işletmelerine göre birim fiyatı daha yüksek
kimyasal gübre tercih edilmesinin değişen masrafları arttırdığı belirlenmiştir (Şekil 3.).
Belirlenen ürünlerde üretim miktarları (kg/da)
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Şekil 2. Belirlenen ürünlerde üretim miktarları (kg/da)
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Şekil 3. Belirlenen ürünlerde sabit ve değişen masraflar toplamı (TL/da)
Araştırma sonucunda, akıllı tarım işletmesinin dekara değişken masraflar toplamı domates
üretiminde 2442,53 TL/da, biber üretiminde 4790,96 TL/da, karpuz üretiminde 3539,47
TL/da, kavun üretiminde 2425,63 TL/da ve patlıcan üretiminde 2856,90 TL/da iken
konvansiyonel tarım işletmelerinde bu rakamlar sırasıyla 2800,93 TL/da, 4809,37 TL/da,
4212,43 TL/da, 2693,50 TL/da ve 3502,72 TL/da olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte
akıllı tarım işletmesinde dekara sabit masraflar toplamı ise domates üretiminde 2411,18
TL/da, biber üretiminde 2481,63 TL/da, karpuz üretiminde 2444,08 TL/da, kavun üretiminde
2410,67 TL/da ve patlıcan üretiminde 2423,61 TL/da iken bu rakamlar konvansiyonel tarım
işletmelerinde sırasıyla 931,19 TL/da, 1214,17 TL/da, 847,91 TL/da, 957,54 TL/da ve
1004,61 TL/da olarak belirlenmiştir (Şekil 3.).
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Kullanılan İnsan İşgücü (saat/da)
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Şekil 4. Belirlenen ürünlerde insan işgücü kullanımı (saat/da)
Akıllı tarım işletmesinde kullanılan teknolojik ekipmanların işgücü ihtiyacını (özellikle bakım
işleri aşamasında) önemli oranda azalttığı tespit edilmiştir. Akıllı tarım işletmesinde akıllı
sulama sistemlerinin kullanılması ile elektronik ortamda suyun kontrol edilmesi ve işgücü
ihtiyacının ortadan kaldırılması, drone ile arazinin takip edilip ihtiyaç duyulan bölgelere
ihtiyaç duyulan miktarda yine drone ile ilaçlama uygulamasının yapılması işgücü ihtiyacını
azaltan en önemli etkenler olarak söylenebilir.
Konvansiyonel tarım işletmelerinde, bakım işleri aşamasında domates üretiminde 43,64
saat/da, biber üretiminde 37,55 saat/da, karpuz üretiminde 39,27 saat/da, kavun üretiminde
32,22 saat/da ve patlıcan üretiminde 40,33 saat/da işgücüne ihtiyaç duyulurken, akıllı tarım
işletmesinde bu rakam 0,89 saat/da olarak belirlenmiştir.
Akıllı tarım işletmesinde, konvansiyonel tarım işletmelerine göre toprak hazırlığı aşamasında
da işgücü ihtiyacının daha az olduğu tespit edilmiştir. Konvansiyonel tarım işletmelerinde
domates üretiminde 8,04 saat/da (AT işletmesinde 5,8 saat/da), biber üretiminde 9,49 saat/da
(AT işletmesinde 6,90 saat/da), karpuz üretiminde 8,10 saat/da (AT işletmesinde 5,80
saat/da), kavun üretiminde 8,03 saat/da (AT işletmesinde 5,80 saat/da) ve patlıcan üretiminde
9,02 saat/da (AT işletmesinde 6,38 saat/da) işgücü ihtiyacı olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırma sonuçlarında, AT uygulamalarında özellikle sulama, ilaçlama ve işgücü
masraflarının KT uygulamalarına göre çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. Tarımda
kullanılan suyun miktarı ve kalitesi tarımsal verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır.
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Bununla birlikte sulama sistemlerinin etkin olarak kullanılmadığı durumlarda bitkinin
ihtiyacından fazla miktarda su tarım alanına verilmekte, bu durum ürünün verimini ve
kalitesini etkilemektedir. Koç vd. (2018) tarafından şekerpancarı üreticileri ile yapılan
çalışmada iklim şartlarından sonra verimi etkileyen en önemli faktörün sulama olduğu
belirtilmiştir. Araştırmada incelenen akıllı tarım işletmesinde akıllı sulama sistemleri
kullanılmakta olup, bu sistem sayesinde bitkinin gelişme dönemlerine uygun sulama ve
gübreleme reçeteleri sisteme kaydedilebildiği, günlük meteorolojik verilere göre bilgilerin
revize edildiği, bu sistemin hem bilgisayardan hem mobilden hem de mevcut panellerden
kontrol edilebilmektedir. Bu sayede hem su kullanımında tasarrufa gidilmiş hem de sulama
esnasında ihtiyaç duyulan işgücü ihtiyacı minimize edilmiştir.
Akıllı tarım işletmesinde drone ile arazi takibi yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlara drone ile
ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Bu sayede uygulanan ilaçlama sonucu AT uygulamalarının
KT uygulamalarına göre daha az miktarda ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Türkiye’deki
çiftçilerin genellikle kimyasal gübre ve ilaç kullanımında geleneksel yaklaşımlarla uygulama
yaptıkları (Güldal ve Özçelik 2017, Eryılmaz ve Kılıç 2018) düşünüldüğünde akıllı tarım
uygulamalarının çiftçilerin geleneksel algılarının kırılarak modern uygulamaları kullanmasına
yardımcı olacağı düşünülebilir. Kılıç vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada da üreticilerin
aynı verimi daha az kimyasal kullanarak elde etmeyi arzulaması da bu varsayımı destekler
niteliktedir.
Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri de AT uygulamaları ile daha
da teknolojik hale gelen üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan işgücünün azalmasıdır.
Türkiye’de kırdan kente göç hareketlerinin hızlanmasından dolayı kırsal nüfusun giderek
yaşlanması, son yıllarda araştırmacılar tarafından tartışılan konular arasındadır (Davran vd.
2017, Yılmaz vd. 2020). İnsanlar, tarımsal işgücünün yaşlanmasının tarımsal üretimi nasıl
etkileyeceği ve yaşlanan çiftçilerin tarımsal üretime devam edip etmeyeceği konusunda
giderek daha fazla endişe duymaktadır (Guo ve Zhu 2015). Ayrıca, mevcut çiftçilerin
çocuklarının tarım dışı işgücü piyasasına katılmaya daha yatkın olması işletmelerin üretim
faaliyetlerinin devamlılığı açısından önemli bir konudur (Mitchell vd. 2008, Zou vd. 2018).
Bu bağlamda teknolojik uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte azalan işgücü ihtiyacı
teknoloji ile karşılanabilir, kırdan kente göç eden genç nüfusun teknolojiye olan ilgilerinden
faydalanılarak kırsalın cazibesi artırılabilir.
Akıllı tarım ekipmanlarının maliyetli sistemler olması nedeniyle özellikle bu sistemlerin
amortisman masraflarının birim üretim maliyetlerini yükselttiği araştırma sonucunda ortaya
konulmuştur. Bu sistemlerin kurulumu ve bakım-onarımı aşamasında yerli teknoloji
firmalarının desteklenerek etkinliklerinin artırılması mühimdir. Aynı zamanda akıllı tarım
sistemlerinin kurulumu ve kullanımı aşamasında kooperatiflerin önemi unutulmamalıdır.
Kurulacak olan ortak tarım makinaları projeleri ile kooperatifler makinaların alımı
gerçekleştirerek, ortakların kullanımına sunulabilir.
KAYNAKLAR
Açıl, A.F. 1977. Tarımsal Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması ve Memleketimiz
Tarımsal Ürün Maliyetlerindeki Gelişmeler, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 665,
Ankara.
Anonymous
2020.
Worldbank.
Kimyasal
gübre
tüketimi.
url:
https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=TR.
Davran, M.K., Özalp, B., Naciye, T. ve ÖZTORNACI, B. 2017. Türkiye’de kırsal
gençlik açısından istihdam ve tarımsal istihdamın geleceği. Gençlik Araştırmaları Dergisi
5:169-199.
602

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Demircan, V., Yılmaz, H. ve Binici, T. 2005. Isparta ilinde elma üretim maliyeti ve
gelirinin belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi 11:71-80.
Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F. ve Demirci, R. 1995. Tarım Ekonomisi,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayın no:5,
Ankara.
Eryılmaz, G.A. ve Kılıç, O. 2018. Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve iyi tarım
uygulamaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21:624-631.
Guo, G.W. ve Zhu, J. 2015. The impact of aging agricultural labor population on
farmland output: from the perspective of farmer preferences. Mathematical Problems in
Engineering:1-7.
Güldal, H.T. ve Özçelik, A. 2017. Buğday Yetiştiriciliğinde Toprak Analizi Sonucuna
Göre Kullanılan Gübrenin Maliyete Etkilerinin Belirlenmesi: Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14:9-15.
Hirafuji, M. 2014. A strategy to create agricultural big data. In 2014 Annual SRII
Global Conference. IEEE, pp. 249-250.
Kılıç, O., Aydın Eryılmaz, G. ve Çakır, S. 2021. Zonguldak İlinde Meyve
Üreticilerinin Kimyasal Gübre ve Tarım İlacı Kullanımına Yönelik Çevresel Duyarlılıkları.
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 36:113-121.
Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F., Fidan, H. ve Gündoğmuş, E. 1999. Tarımsal
ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veri tabanı rehberi. Tarımsal Ekonomi
Araştırma Enstitüsü Yayın:1-143.
Koç, H., Ergün, A. ve Kartal, F. 2018. Sivas İlinde şeker pancarı üreticilerinin
sorunları ve çözüm önerileri. lnternational Journal of Geography and Geography
Education:247-265.
Kumbasaroğlu, H. ve Dağdemir, V. 2011. Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip
Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması. Alinteri Journal of
Agriculture Science 21:1-10.
Mitchell, J., Bradley, D., Wilson, J. ve Goins, R.T. 2008. The aging farm population
and rural aging research. Journal of agromedicine 13:95-109.
Yılmaz, E., Turgut, U., Tosun, D. ve Gümüş, S. 2020. İzmir İlindeki Çiftçilerin Kırsal
Nüfusun Yaşlanma Eğilimi ve Tarımsal Faaliyetlerin Devamlılığına İlişkin Görüşleri. Tarım
Ekonomisi Dergisi 26:109-119.
Yılmaz, Ş. ve Gül, M. 2015. İşletmelerde pamuk üretim maliyeti, karlılık düzeyinin
değerlendirilmesi: Antalya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
20:27-41.
Zou, B., Mishra, A.K. ve Luo, B. 2018. Aging population, farm succession, and
farmland usage: Evidence from rural China. Land Use Policy 77:437-445.

603

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

MEŞRUTİYET DÖNEMİ VE CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA GÖSTERİ
SANATLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN KATKILARI
Öğr. Gör. Dr. Umut C. KARADOĞAN
T.C. Sinop Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-1197-5156
Dr. Öğr. Ü. Hürol ERBAY
Ostim Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-4681-8831
ÖZET
Osmanlı toplumunun çok uluslu yapısının etkisiyle XIX. yüzyılın sonlarından itibaren eğlence
anlayışında da çeşitlilikler görülmüştür. Sanatta görülen değişimde Avrupa’nın tesiri oldukça
önemlidir. İstanbul ve İzmir gibi ticaret ile sanatın yoğun olarak teveccüh gördüğü yörelerde
çeşitli varyetelerin sunulduğu salonlarda kantodan tiyatroya, oradan tuluata varıncaya kadar
derin ve zengin bir toplumsal, kültürel anlayış mevcuttur. Örneğin, masal dinletileri, kukla
gösterileri, gölge ve orta oyunları, meddahlık, illüzyon gibi gösteri sanatlarının yerini zamanla
çağdaş tiyatro sanatı almıştır. Doğu ile Batı sanatlarının iç içe geçtiği tiyatro tarzı sanat ile
eğlence noktalarında daima kendi kadim kültüründen beslenen sanatçıların öncülüğünde,
Osmanlı toplumuna özgü bir sanat algısı ortaya çıkmıştır. Bu sebepledir ki, Osmanlı
coğrafyasına sinema ile alakalı araçların gelişi zor olmamış, hatta emsal toplumlara göre hızlı
da olmuştur.
Sözü edilen makinaların en müstesnası Sinematograf cihazıdır. Sinematograf cihazının
Osmanlı topraklarına gelişini hızlandıran gelişme, sinematografın öncüleri kabul edilebilecek
diaroma, cosmoroma, büyülü fener (Laterna Magica), kineteskop benzeri araçların toplum
tarafından önceden de biliniyor olmasıdır. Hareketli görüntülerin Osmanlı topraklarına
girmesi ile birlikte değişen teknolojinin her aşamasına ait gösterimlerin özellikle gayr-i
Müslimlerin meskûn oldukları yerlerde daha fazla görülmesinde de etkili olmuştur.
Ermeni ve Yahudilerin Tanzimat öncesinde tiyatro ile olan yakın ilgileri ilerleyen dönemlerde
Türk sinemasında daha fazla oyuncu olarak rol almalarını sağlarken, Rumların fotoğrafçılık
gibi teknik bir meslekteki tecrübeleri onların görüntü yönetmeni, ses ve ışık mühendisi, kurgu
teknisyeni ve laborant olarak çalışmalarına fırsat vermiştir. Bunun dışında sermaye sahibi
Yahudi ve Rumlar, film ithalat ile yapım firmaları ve sinema salonu işletmeciliğinde de
Osmanlı’nın son zamanlarından itibaren ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ön planda
olmuşlardır.
Bu bağlamda tiyatrodan ayrı olarak Türk sinemasının gelişimi genelde beş ana başlık altında
değerlendirmişse de Türk sineması için bunun birde “Erken Dönem” başlığının olması
gerekmektedir. Çünkü sinema adına, II. Meşrutiyet ve İstibdat dönemlerinde de girişimler
yoğundur. Buna göre,
a- İlk Dönem (1895-1922)
b- Tiyatrocular Dönemi (1922-1939)
c- Geçiş Dönemi (1939-1950)
d- Sinemacılar Dönemi (1950-1970)
e- Genç/Yeni Sinemacılar (1970 ve günümüz)
şeklinde ifade edilmiştir.
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İki bölümden oluşan çalışmamızın ilk aşamasında Türk görsel sanatlarının köklü
geçmişinden, yüzyıllar içerisinde geçirdiği dönüşümden, bununla birlikte Osmanlı
coğrafyasında sanat ve sanatçıya karşı değişen toplumsal bakıştan, çağdaş tiyatronun
kuruluşundan söz edilirken, ikinci aşmada sinemanın Anadolu coğrafyasına uzanan kısa
tarihinden, gayr-i Müslimlerin gösteri sanatlarındaki yoğun birikimlerini, sinema alanına
aktarma biçimlerinden (oyuncu, teknik eleman, yönetmen, yapımcı ve işletmeci v.b) ve gayr-i
Müslimlerin sinemadaki temsil şekillerinden bahsedilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Sinema, Gayr-i Müslim, Sinematograf, Aktör, Aktrist
THE CONTRIBUTIONS OF NON-MUSLIMS TO THE PERFORMING ARTS IN
THE CONSTITUTIONAL PERIOD AND THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC
ABSTRACT
Under the influence of the multinational structure of the Ottoman society, XIX. Since the end
of the century, there have been variations in the understanding of entertainment. The influence
of Europe in the change seen in art is very important. There is a deep and rich social and
cultural understanding, from canto to theater and from there to tuluat, in the halls where
various varieties are presented in regions such as Istanbul and Izmir, where trade and art are
highly favored. For example, performance arts such as fairy tale concerts, puppet shows,
shadow and middle plays, meditating and illusion have been replaced by contemporary theater
art over time. n the theater style art and entertainment points where Eastern and Western arts
are intertwined, a perception of art specific to the Ottoman society emerged under the
leadership of artists who were always fed from their own ancient culture. For this reason, the
arrival of cinema-related tools in the Ottoman geography was not difficult, and even faster
compared to peer societies.
The most exceptional of the mentioned machines is the Cinematograph device. The
development that accelerated the arrival of the cinematograph device in the Ottoman lands
was that tools such as diaroma, cosmoroma, magical lantern (Laterna Magica), kinetoscope,
which can be considered as the pioneers of cinematography, were known to the society
beforehand. With the introduction of moving images into the Ottoman lands, it was also
effective in the fact that the displays of every stage of the changing technology were seen
more especially in the places where non-Muslims lived.
While the close interest of Armenians and Jews in theater before the Tanzimat period enabled
them to play more roles in Turkish cinema in the future, the Greeks experience in a technical
profession such as photography gave them the opportunity to work as a cinematographer,
sound and light engineer, editing technician and laboratory assistant. Apart from this, Jews
and Greeks who own capital have been at the forefront in film import and production
companies and movie theater management since the last years of the Ottoman Empire and the
first years of the Republic.
In this context, although the development of Turkish cinema has generally been evaluated
under five main headings apart from theater, it should also be under the heading "Early
Period" for Turkish cinema. Because in the name of cinema, II. Initiatives were also intense
during the constitutional monarchy and tyranny periods.
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According to this,
a- First Period (1895-1922)
b- Theaters Period (1922-1939)
c- Transtion Period (1939-1950)
d- Filmmakers Period (1950-1970)
e- Young/New Filmmakers (1970 ve günümüz)
expressed as. In the first stage of our study, which consists of two parts, we talk about the
deep-rooted history of Turkish visual arts, the transformation it has undergone over the
centuries, the changing social perspective towards art and artists in the Ottoman geography,
the establishment of contemporary theater, and in the second stage, the short history of
cinema extending to Anatolian geography, the transformation of non-Muslims in the
performing arts. It has been tried to talk about the ways of transferring their intensive
knowledge to the field of cinema (actor, technical staff, director, producer and operator, etc.)
and the representations of non-Muslims in cinema.
Keywords: Theatre, Cinema, Non-Muslims, Cinematograf, Actor, Actrist
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BUGÜNÜN MİTİ “BİLİM”DİR
Prof. Dr. Mine KAYA KEHA
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-5092-2674
ÖZET
Bugünün miti bilimdir. Mitler geçmiş çağların bilimsel kuramlarıdır. Mit sübjektif bir
fenomen değildir. Feyerabend’e göre bilimsel kuramlar ile deneyim arasında sımsıkı,
değişmez ve kararlı bir ilişki olduğunu düşüncesi bilimsel mite iyi bir örnektir. Bilim ile mit
arasında en temel ayrılık noktası olarak sunulan “bilimin tamamen deneye dayalı olduğu
iddiası” gerçeği yansıtmaz. Ona göre bilimsel kuramlar daima deneyimi kendi lehlerine
uyduruverirler. “Gözlem tarafından desteklenenler pozitif kanıtlardır ve bu yüzden şüphesiz
iyidirler”. Bu anlayışın temelinde kuramların birbirleriyle gözlem ve deney sonuçlarına göre
kıyaslandığı düşüncesi bulunur ki, Feyerabend’e göre deney, kuram seçimindeki sosyal ve
irrasyonel faktörlerin görünümünü saklayan empirik bir mittir.
Bilimin başarısından ve onun başarısının altında yatan etmenin gözlem ve deney (tümevarım)
olduğunu söyleyenlere karşı Feyerabend, önemli bilimsel ilkelerin deneyime dayanarak değil
deneyime rağmen ortaya atıldığını söyler.
Ona göre mit, dünya eksenli farklı mitolojik toplamlar olabildiği gibi dünyanın bir parçasını
açıklayan bir yapı da olabilir. Mit varlığın geneliyle olduğu gibi bir bölümüyle de ilgili
olabilir. Kişiden kişiye göre değişebilen ve mantıksız bir bilgi de olabilir. Gözleme
dayanmayan birçok mit tarafından tinsel (spiritüel) varlıklar da üretilebilir ve inanmaya ek
olarak gözlemsel argümanlar da sağlayabilir. Mitler rüyalar aracılığıyla kurulup, onunla
bağlantılandırılacak bir gerçek varlık olmasa da gerçek/olgu üzerine de eklenebilir. İyi bir mit
kendini destekleyecek birçok olgudan alıntı yapabilir veya sıkı sıkıya deneye dayanabilir hatta
bugünkü bilimsel yöntemin bağlandığından ve desteklendiğinden daha çok desteklenebilir.
Mitin etkileri çok uzun süre devam eder. Mitler tam ve tereddütsüz bir kabul ile ilişkilidir. Bu
mitsel tutum hem maddi olarak belli kurumlar tarafından, hem de ruhsal olarak ethik kodlar
tarafından güçlendirilir. Bir mit doğa tarafından yanlışlanıp yıkılamaz. Feyerabend’a göre
bilim de kendi mitini oluşturmuştur. Monist anlayışa dayalı bir bilim bir mit, bir ideolojidir.
Feyerabend bilimlerin mit olmaktan kurtulmaları için, empirik bilimlerin kullanabileceği bir
metodoloji önerir. Öneriye göre birbirleriyle tutarsız kuramların çoğulluğu kullanılabilir. Bu
kuramlar birbirlerinin tutarsız ve hatalı yanlarını ortaya çıkarabilirler. Ona göre presokratik
filozoflar bu yöntemi kullanmışlardır. Ve kendi kuramlarını yanlışlanabilir varsayımlar gibi
görerek denemişler, farklı varsayımlarla karşılaştırmışlar ve geliştirmişlerdir. Feyerabend’a
göre iyi bir deneyci olmanın yolu tek bir kuram ya da tek bir deneyle çalışmak değil, birçok
kuramla çalışmaktır. Bu kuramsal çoğulluğu ileride yerini tek doğru kurama bırakacak bir ön
bilgi aşaması olarak görülmemelidir. Kuramsal çoğulculuk, nesnel olduğunu ileri süren her
bilginin temel özelliği sayılır.
Anahtar Kelimeler: Modern Bilim, Mit, İdeoloji, P. K. Feyerabend.
TODAY'S MYTH IS "SCIENCE"
ABSTRACT
Today's myth is science. Myths are scientific theories of past ages. Myth is not a subjective
phenomenon. According to Feyerabend, the idea that there is a tight, unchanging and stable
relationship between scientific theories and experience is a good example of scientific myth.
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The "claim that science is entirely based on experimentation", which is presented as the most
fundamental point of separation between science and myth, does not reflect the truth.
According to him, scientific theories always manipulate experience in their favor. “Those
supported by observation are positive evidence, and so they are undoubtedly good”. The basis
of this understanding is the idea that theories are compared with each other according to the
results of observation and experiment, and according to Feyerabend, experiment is an
empirical myth that hides the appearance of social and irrational factors in theory selection.
Against those who say that the success of science and the factor underlying its success are
observation and experiment (induction), Feyerabend says that important scientific principles
are not based on experience but in spite of experience.
According to him, myth can be different mythological aggregates based on the world, as well
as a structure that explains a part of the world. Myth can be related to a part of the being as
well as the general. It can also be an illogical information that can vary from person to person.
Spiritual entities can also be produced by many myths that are not based on observation, and
can provide observational arguments in addition to believing. Myths can also be added to
reality/phenomenon, although there is no real entity to be established through dreams and
associated with it. A good myth may cite many facts to support it, or may rely heavily on
experimentation, even more so than today's scientific method is bound and supported.
The effects of the myth last for a very long time. Myths are associated with complete and
unwavering acceptance. This mythical attitude is strengthened both materially by certain
institutions and spiritually by ethical codes. A myth cannot be falsified and destroyed by
nature. According to Feyerabend, science has also created its own myth. A science based on
monistic understanding is a myth, an ideology. Feyerabend proposes a methodology that can
be used by empirical sciences in order for the sciences to be freed from being myths.
According to the proposal, a plurality of inconsistent theories can be used. These theories can
reveal inconsistent and faulty aspects of each other. According to him, presocratic
philosophers used this method. And they have tried, compared and developed their own
theories by seeing them as falsifiable assumptions. According to Feyerabend, the way to be a
good empiricist is not to work with a single theory or a single experiment, but to work with
many theories. This theoretical pluralism should not be seen as a preliminary knowledge stage
that will leave its place to a single correct theory in the future. Theoretical pluralism is
considered the essential feature of any knowledge that claims to be objective.
Keywords: Modern Science, Myth, Ideology, P. K. Feyerabend
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KUZEY ATLANTİK PAKTI’NIN TÜRKİYE’YE EĞİTİM YARDIMLARI (1959-1964)
Osman Kubilay GÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ORCID: 0000-0001-9829-1819
Melike ARSLAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-2758-4742
Özet
Hitler yönetimindeki Nazi Almanya’sının 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgali ile başlayan II.
Dünya savaşı, savaşa dahil olan ülkeleri Mihver ve Müttefik devletler olarak ikiye ayırmıştır.
Bu devletler arasında vuku bulunan savaşlar dünya düzen ve ekonomisini değiştirmede baş rol
oynamış, Kapitalist bir yönetimi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Komünist yönetimdeki
Sovyetler Birliği II. Dünya savaşından en karlı çıkan devletler olmuştur. Dünya düzeni bu iki
devlet arasında şekillenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Batı bloğunu oluştururken,
Sovyetler Birliği Doğu bloğunun kurucusu olmuştur. Blokların oluşmasından sonra dünyadaki
kutuplaşma soğuk savaş dönemini başlatmıştır. Sovyetler Birliğine karşı Amerika tarafından
Askeri bir ittifak olarak Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Amerika Birleşik Devletleri’nin bu
hamlesine karşılık Sovyet yönetim tarafından Varşova Paktı kurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: NATO, Bloklaşma, NATO’nun eğitim yardımları, Soğuk Savaş,
Türkiye, Truman Doktrini, Marshall Planı
A GENERAL EVALUATION ON THE EDUCATIONAL AID OF THE NORTH
ATLANTIC PACT TO TURKEY
Summary
World War II began with the invasion of Poland on September 1, 1939 by Nazi Germany
under Hitler. World War II divided the countries involved in the war into two as Axis and
Allied states. The wars that took place between these states played a leading role in changing
the world order and economy, the United States of America with a capitalist administration
and the Soviet Union under a communist administration. It was the states that profited most
from World War II.
The world order was shaped between these two states. While the United States of America
formed the Western bloc, the Soviet Union became the founder of the Eastern bloc. After the
formation of the blocks, the polarization in the world started the cold war period. The North
Atlantic Pact (NATO) was established by the United States as a military alliance against the
Soviet Union, and the Warsaw Pact was established by the Soviet administration in response
to this move of the United States.
Keywords: NATO, Bloc, NATO's training aid, Cold War, Turkey, Truman Doctrine,
Marshall Plan
NATO’NUN KURULUŞ SÜRECİ;
Soğuk Savaş, Truman Doktrini ve Marshall Planına Genel Bir Bakış
I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasındaki temel fark, daha yıkıcı silahların kullanılması
ve savaşın cephe muharebelerinden çıkarak bütün ülkeye yayılmasıdır.
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Örneğin I. Dünya Savaşı sırasında uçaklar, kısa menzilli bombardımanlarda kullanılmakla
beraber çoğunlukla gözlem amaçlı kullanılmıştır. Gelişen teknoloji ile uçakların menzilleri
uzamış, bomba taşıma kapasiteleri artmış ve uçaklar savaşın vazgeçilmez unsuru haline
gelmiştir. Uçaklar sayesinde cephe gerisindeki şehirler, bu şehirlerdeki sanayi tesisleri ve sivil
halk bombalanmıştır. Bu durum II. Dünya Savaşına giren devletlerin kazansalar dahi büyük
bir yıkıma uğramalarına, (Amerika Birleşik Devletleri istisna tutulmakla birlikte), neden
olmuştur. Toplum üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturan bombardımanlar, ülke
sanayilerinin de büyük oranda yok olmasına neden olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşı’ndan en az zararla çıkan devletlerden birisidir.
Ana karası üzerinde tek bir çatışma bile yaşanmamıştır. En büyük saldırı Pearl Harbour’a
yapılmış ve Pasifik donanmasının önemli bir kısmı yok edilmiş olmasına rağmen, Avrupa ve
Asya kıtalarına olan coğrafi uzaklığı, şehirlerine herhangi bir saldırının yapılmasını
engellemiştir. Gerek savaşa geç girmesi gerekse Avrupa sanayisinin yıkıma uğraması,
ABD’yi II. Dünya Savaşı’nın önemli silah tedarikçisi olmasına neden olmuştur. Bu sayede
henüz savaş devam ederken ABD dünya siyasetinde önemli bir yer edinmiştir.
II. Dünya Savaşı başladığında batı dünyası kendi varlığı için en büyük tehdit olarak
Almanya’yı görmektedir. Bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için de mümkün olan her türlü
ittifaka olumlu yaklaşmıştır. Savaş öncesinde özgür dünya için büyük tehditlerden biri kabul
edilen Sovyet Rusya bile Almanya’ya karşı ittifak yapılabilecek hale gelmiştir. Savaş
sırasında devam eden sıcak ilişkiler, savaşın sonu yaklaşmaya başladığında soğumaya
başlamıştır. Çünkü, öncesinde Almanya’yı durdurmak üzerine yapılan planlara, savaş
sonrasındaki dünyada pozisyon alma gayreti eklenmiştir.
Bu gerginliğin net olarak ortaya çıkması Potsdam Konferansında olmuştur. Konferansa
katılan İngiltere, Fransa ve ABD, Sovyet Rusya’ya karşı net bir tavır almıştır. Böylece dünya
iki kutuplu hale gelmiştir. Konferans kayıtları incelendiğinde ABD’nin Avrupa siyasetinden
uzak kalma arzusunun yeniden alevlendiği anlaşılmaktadır. Savaş sırasında ABD desteğine
çok ihtiyaç duyan İngiltere, ABD’yi savaşa çekebilmek için bütün isteklerine olumlu
yaklaşmıştır. Savaşın sona ermesinden sonra yeniden kendisini ön plana çıkarmaya gayret
etmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan senaryoyla karşı karşıya kalan ABD, yeniden
Avrupa işlerinden uzak durma politikasına dönmek istemiştir.
ABD kendi kıtasında inziva politikasına dönme arzusundayken, henüz oluşmakta olan Batı ve
Doğu Blokları arasında saflar netlik kazanmaya başlamıştır. Berlin’in işgali meselesi bu
durumun ilk kanıtı olarak gösterilebilir. Berlin resmi olarak, İngiltere, ABD, Fransa ve Sovyet
Rusya arasında dört işgal bölgesine ayrılmış olmasına rağmen, fiili bölünme Sovyet Rusya ve
diğerleri arasında gerçekleşmiştir.
İngiltere, Almanya’nın işgali konusunda Sovyet Rusya’yı engellemeyi başarmış olsa da
özelikle Balkanlarda ortaya çıkan otorite boşluğu bu bölgenin Sovyet Rusya’nın doğal
yayılma alanı haline gelmesine neden olmuştur. Yaşanan olaylar Avrupa açısından korkutucu
bir hâl almıştır (Kantarcı, 2012, s. 54). SSCB bu durumu lehine çevirip Doğu ve Orta Avrupa
ülkelerini pay ederken, bir taraftan da Orta doğu ve Uzak Doğu’da yayılmak amacıyla
girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Zincirleme bir şekilde meydana gelen olaylar dünyada iki
süper gücün ortaya çıkmasına ve batı blokuna karşılık doğu blokunun oluşarak ideolojik iki
kutuplu dünya düzeni oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Savaştan yeni çıkmış ve büyük
yıkıma uğramış devletlerde komünist fikirler hızla yayılma imkânı bulmuştur. SSCB bu
ülkelerdeki komünist faaliyetlere tam destek vermiştir. Doğu Avrupa ülkelerindeki komünist
partilerin rakiplerini saf dışı bırakmaya başlaması İtalya, Belçika, Batı Almanya ve Fransa
başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerini de tehdit etmeye başlamıştır (Akkor, 2017, s. 4).
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SSCB, 1946 yılında İran’dan Ortadoğu petrolleri ve Basra Körfezi ile Hint Okyanusu,
Türkiye’den Boğazlar, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i, Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’i talep
etmiştir. SSCB baskısı, II. Dünya Savaşı’nda galip gelmiş olmasına rağmen büyük bir
tahribatla çıkan İngiltere’yi zora sokmuştur. İngiltere’nin SSCB karşısında direnecek gücünün
olmaması İngiltere’yi SSCB’yi Avrupa’da dengeleyecek bir güç arayışına itmiştir. O dönem
içerisinde dengeyi sağlayabilecek tek güç ABD’dir. İngiltere, ABD’yi Avrupa’ya çekebilmek
için harekete geçmiştir.
Komünizm, ekonominin bozuk olduğu ülkelerde yayılması daha kolay olmaktadır. İngiltere
yayılmaya karşı önlem olarak, SSCB’nin yayılma alanlarındaki devletlere ekonomik
yardımlarda bulunarak bu durumu engellemeye gayret etmiştir. Savaş sonrasında kendisinin
de ekonomisinin bozulması, savaş boyunca yardım yaptığı Türkiye ve Yunanistan gibi
devletlere verdiği desteği kesmesine neden olmuştur. Fakat yayılmayı engelleme konusunda
kilit noktaya sahip olan bu iki devletin SSCB’ye karşı korunması gerekmektedir. İngiltere
ABD’ye durumun ciddiyetini anlatmakla beraber artık destek sağlamayacağını da açık bir
şekilde ifade etmiştir. Konunun ABD gündemine gelmesinden sonra Amerika başkanı Harry
S. Truman’ın kongrede eğer Türkiye ve Yunanistan’a yardım edilmezse bu ülkelerinde
totaliter rejimlere gireceğine, insanların özgürlüklerini kaybedeceklerine, ABD güvenliğinin
ulusal güvenlikle iç içe olduğunu yardım gönderilmezse Amerika’nın da tehlikeye gireceğini
belirtmiştir (Kalyon, 2010, s. 10). ABD’nin dış politikasında önemli bir adım olan 75
numaralı genel yasa 22 Mayıs 1947 tarihli kongrede kabul edilerek Truman’ın bu ülkelere
yardım etme düşüncesini doktrin haline getirmiştir.
Amerika Başkanı Truman komünizm ve SSCB’yi ‘’ tanrı tanımazlar ‘’ olarak betimlemiş ve
inanç sistemini de kullanarak Hıristiyan tebaayı yanında toplamayı hedeflemiştir (Kalyon,
2010, s. 11). Anti-komünizm Türkiye’de de varlığını hissettirmeye başlamış ve komünizm
dinsizlikle sembolleşmiştir. ABD öncelikle Türkiye’nin ihtiyaçlarını belirlemiş ve modern bir
askeri yapı için ülkeye uzmanlar göndermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik kalkınmanın
sağlanması, SSCB tehlikesinin hafiflemesi ve yalnızlığının da sona ermesinden dolayı yapılan
yardımlardan hoşnut kalmıştır. Doktrin doğrultusunda Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a
ise 300 milyon dolar yardım yapılmıştır.
Bu sırada yıkıma uğramış Avrupa ekonomisi de SSCB’nin mekânsal yayılmacılığına karşılık
maddi ve manevi olarak desteğe ihtiyaç duymaktadır. ABD, öncelikle İngiltere, Almanya ve
Fransa’yı sonrasında da tüm Avrupa’yı siyasal ve ekonomik iş birliği içine sokmak, böylece
bütünleşmiş bir Avrupa yaratarak Sovyet ilerlemesini durdurmak istemiştir (Ertem, 2009, s.
390). Avrupa’nın ekonomik inşasından en çok çıkar ve faydayı görecek devlet ABD’dir.
Devletin Dış İşleri Bakanı olan George Marshall bu konuda ortak plan dahilinde ABD’nin
yardımlarını esirgemeyeceğini dile getirmiştir (Ertem, 2009, s. 391).
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Avrupa devleti bu konuşma üzerine ABD’nin
istekleri doğrultusunda ‘’ Avrupa Ekonomik İş Birliği Konferansı ‘’ isminde bir örgüt kurmuş,
istek ve ihtiyaçlarını belirten bir rapor hazırlayıp ABD’ye sunmuştur (Ertem, 2009, s. 391).
Türkiye’nin yardım isteği savaşa dahil olmadığı için reddedilmiştir. Altın ve döviz rezervinin
Avrupalı devletlerden daha fazla olduğu ileri sürülmüştür. Bu durumda Türkiye’nin ekonomik
destek bekleyen Avrupalı devletlere Marshall Planı dahilinde ham madde göndermesi
gerektiği belirtilmiştir. Türkiye açısından hayal kırıklığına neden olan bu durum ülkenin
doğrudan Amerika’ya başvuruda bulunması ile çözüme kavuşmuştur. Türkiye’nin Marshall
Planına dahil edilmesinden sonra diğer ülkelere yapılan yardımlara benzer şekilde hibeler,
ödünç para, dolaylı yardım ve teknik yardım olmak üzere dört bölüm altında ülkeye maddi
yardımlar yapılmıştır.
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NATO’NUN KURULMASI
II. Dünya Savaşı’nın sancı ve acılarını yeniden yaşamak istemeyen Avrupa ülkeleri kendi
aralarında barış ve güven içinde yaşamak için uluslararası adımlar atmaya başlamıştır.
Savaşın bitiminden sonra Avrupa’nın Avrupalılarca ortak savunulması fikri ortaya çıkmıştır.
Bu fikrin ilk fiiliyatı 4 Mart 1947’de Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Dunkirk
Antlaşması’dır. Alman saldırılarına karşı birlikte hareket etme ve dayanışma adına 50
seneliğine imzalanmıştır. Her ne kadar Almanya’ya karşı yapıldığı iddia edilse de perdenin
ardında SSCB endişesi de görülmektedir. Yapılan antlaşmadan sonra batı ve doğu
kutuplaşması daha da netleşmiştir. Diğer Avrupa ülkeleri bu antlaşma sayesinde Fransa ve
İngiltere’den güç almıştır.
1948 şubatında Prag darbesi ve Berlin Ablukası ile Avrupa’nın bölüneceği endişesi
doğmuştur. Yaşanan korku ile 4 Mart 1948’de İngiltere öncülüğünde Fransa, Lüksemburg,
Hollanda ve Belçika’nın da katılımıyla Brüksel Antlaşması imzalanmıştır. Brüksel
Antlaşması, İngiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bevin’in çabaları sonucu ortaya çıkmış ve
dönemin ABD Başkanı Henry Truman tarafından da destek almıştır (Tangör, 2009, s. 25).
Antlaşma ile her ülkenin kendi ulus ordusunu yetiştirmesi ve Avrupa’daki devletlerden birinin
saldırıya uğraması halinde düşmana karşı beraber mücadele etme konusunda kararlar
alınmıştır. Böylece Avrupa’da ortaklaşa bir güvenlik sistemi için Batı Birliği oluşturulmuştur.
Fakat gerçekte üyelerin hiçbirinde Sovyetler Birliği’nden gelebilecek saldırıya karşı direnecek
askeri ve ekonomik güç yoktur. Bu sebeple NATO’nun kuruluşuna kadar, ABD’yi de bu ortak
güvenlik sistemine dahil etme arayışı o dönemde Avrupa güvenliğinin en önemli gündemi
haline gelmiştir (Ereker, 2019, s. 1).
Amerika ise 1948 yılında gerçekleşen Berlin Buhranı ile Sovyetler Birliği ile
uzlaşılamayacağını anlamıştır. Çünkü Sovyetler Birliği barıştan ziyade geniş alanlara ulaşarak
elde ettiği bölgelere komünizm yayma çabasındadır. İşte bu durum Amerika’yı, Sovyetlere
karşı Durdurma Politikası takibine götürmüştür (Armaoğlu, 2019, s. 121). 2 Aralık 1823
tarihli Monroe Doktrininden beri Avrupa’nın iç işlerine karışmayan ABD, Senatör Arthur H.
Vandenberg’in önerisiyle tutumunu değiştirmiştir. Vandenberg’in senatoya sunduğu karar
tasarısında, Amerika'nın güvenliğini ilgilendiren, karşılıklı yardıma dayanan "bölgesel ve
diğer ortak anlaşmalara" katılma yetkisinin verilmesini istemiştir (Armaoğlu, 2019, s. 675).
Tasarının kabulü ile Amerikan dış politikasında önemli bir değişiklik yapılmıştır. İnziva
politikası böylece tamamen terk edilmiştir.
Batı Birliği’ni daha etkili hale getirmek amacıyla en önemlisi de büyük bir ittifak kurmak için
Kanada ve Amerika başta olmak üzere 12 Avrupa ülkesi bir araya gelmiştir. Yapılan
görüşmelerden sonra 4 Nisan 1949’da Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) kurulmuştur. Amerika,
İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç,
Portekiz ve Kanada ittifakın üyelerini oluşturmuştur. Sovyet yayılmacılığını püskürtmek,
Avrupa’da milliyetçi terörizmin yeniden oluşumunu önlemek ve aynı zamanda Avrupa’da
siyasal bütünleşmeyi teşvik etmek ittifakın temel prensipleridir (Ereker, s. 1).
TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİ
Türkiye, İkinci dünya savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalar ve tarafsızlık politikası ile savaşın
gidişatını izlemiş bu sayede de savaş bitene kadar düşmanı kendi topraklarından uzak
tutabilmiştir. Savaş sonrası bloklaşma, her ne kadar Türkiye savaşa dahil olmasa da
bulunduğu coğrafya gereği ülkeyi yakından ilgilendirmiştir. Çünkü Sovyetler Birliğine konum
itibariyle en yakın ülke olma özelliğini taşımaktadır.
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Sovyetler Birliği'nin savaştan sonra, Türkiye'den resmen toprak talebinde bulunması ve
boğazların statüsünde söz hakkı istemesi, Türkiye'nin, Batı ve özellikle ABD ile ilişkisini
kuvvetlendirmesini gerektirmiştir (Akkaya, 2012, s. 4). Türkiye açısından, daha önce yardım
aldığı Truman Doktrini” ve “Marshall Planı” Sovyetler Birliğine karşı tedirginliğini azaltmış
fakat yeterli olmamıştır. Bu nedenle de ülke ABD ile ittifak kurma zorunluluğu hissetmiştir.
Türkiye’nin ittifak isteği 4 Nisan 1949’da NATO’nun kuruluşuyla imkân bulmuştur. Türk
hükümeti, ABD açısından hukuken mümkün olması halinde, bu ilişkileri somutlaştırmak
istediğini açıkça belirtmiştir (Balcı, 2019, s. 263). Fakat ABD, Türkiye’ye zaten yardım
ettiklerini belirterek bu isteği reddetmiştir.
NATO’nun kuruluş toplantılarına Türkiye davet edilmemiştir (Akın, 2017, s. 131). Başlıca
nedeni Sovyet tehdidi altında olan Türkiye’nin NATO’ya alınması halinde yeni bir savaşın
çıkma ihtimali, korkuya sebep olmuştur. Bu nedenle Batı ülkeleri Türkiye için riske girmek
istememiştir. Sınırlı coğrafi alanın savunulduğu bahane edilerek Türkiye pakta dahil
edilmemiştir. Türkiye için NATO üyeliğinin Sovyet endişesi dışında gerekçeleri de
bulunmaktadır. Üyeliğinin batılılaşma ve modernleşme kimliği ve güvenlik sorunlarına
çözüm olacağı düşünülmüştür. NATO’ya üyelik yolunda Türkiye’nin çabaları devam ederken
Avrupa ile iş birliği için bir Akdeniz Paktı kurmayı da istemiştir. Sınırlı coğrafi alan gerekçesi
ile NATO üyeliğine alınmayan Türkiye, Fransa ve İtalya himayesinde bulunan Cezayir’in
ittifaka girmesinden sonra bu savı çürütmüştür.
1950 Mart’ında Türkiye’de serbest seçimler yapılmıştır. Adnan Menderes önderliğinde
Demokrat Parti seçimleri kazanmıştır. Yeni kurulan hükümet NATO’ya katılma konusunda
kararlılıklarını her fırsatta dile getirmiştir. 25 Haziran 1950 tarihinde ise Kore Savaşı patlak
vermiştir. NATO üyeliği için krizi fırsata çevirmek isteyen Demokrat Parti, Amerika’dan
sonra Kore’ye asker göndereceğini açıklayan ikinci ülke olmuştur. Kore konusunda yapılacak
olan yardımın ileride herhangi bir saldırı durumunda özgür dünyadan yardım talep etmek için
güvence oluşturması düşüncesi yer almıştır (Ekici & Baharçiçek, 2016, s. 158). Böylece
dönemin Türk hükümeti Kore’ye 4500 asker göndereceğini belirtmiştir. TBMM’ye
danışılmadan alınan bu karar Türkiye’nin iç siyasetinde tartışmalara neden olmuştur. CHP ve
Millet Partisi dış politikada alınan kararların danışılarak alınması gerektiğinin bir gelenek
olduğunu söylemiştir (Erkmen, 2020, s. 1032). Demokrat Parti ise bir savaş kararı olmadığı
için, danışmaya gerek olmadığını savunmuştur.
Türkiye ilk olarak Kore’ye 4500 asker göndermiştir. 15 devlet arasında ABD’den sonra en
fazla asker gönderen ülke olmuştur. Zamanla gönderilen asker sayısı 6000’i geçmiştir. 26-30
Kasım tarihlerinde cereyan eden Kunuri muharebelerinde ağır kayıplar vererek Çin
birliklerinin hücumunu Türk subayı kesmiş ve böylece 8. Amerikan Tugayını imhadan
kurtarmıştır (Erkmen, 2020, s. 1032).
1 Ağustos 1950 tarihinde Türkiye NATO’ya girmek için ikinci kez başvuruda bulunmuş ve
tekrar reddedilmiştir. Türkiye ile Yunanistan da NATO’ya üye olmak için aynı yıllarda çaba
sarf etmiştir. Türkiye’nin reddedilmesine benzer nedenlerle Yunanistan’da NATO’ya
alınmamıştır.
İngiltere’nin yeterli desteği vermemesi ve çekimser tavrı bu iki ülkenin NATO’ya
katılamamasının en önemli nedenlerinden biri olmuştur (Özalp, 2018, s. 409). Çünkü İngiltere
kendi kontrolünde olan bir Doğu Paktı istemiş ve Türkiye ile Yunanistan’ı da bu pakta dahil
etmeye çalışmıştır. Türkiye bu isteği reddetmiştir. Aslında bu dönemde Türkiye, Amerika’dan
ziyade NATO yolunda İngiltere ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Amerika NATO
üyeliği yerine Türkiye’nin Yunanistan’ın da dâhil olduğu bir “Akdeniz Paktı” içinde olmasını
istemiştir. Kurulacak olan bu paktla Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
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Pakt Türkiye’nin tamamen gözden çıkarılmadığını gösterse de NATO’ya üyeliğinin henüz
gerçekleşmeyeceğini de belli etmiştir. Türk Hükümeti bu pakta girmeye çok sıcak bakmasa
da NATO’ya girebilmek için gerekli görmüştür. NATO’nun dışında kalmanın ardından
muhtemel bir Akdeniz ittifakının gerçekleşmesi için 24 Mart 1950’de İtalya ile “Dostluk ve
Hakemlik Antlaşması” imzalanmıştır (Akkaya, 2012, s. 13).
Türk Askeri’nin Kunuri muharebesindeki zaferinden sonra ABD, Türkiye’nin NATO’ya üye
olmasına iyimser bakmaya başlamıştır. Türkiye’nin NATO’ya kabul olasılığı ortaya
çıktığında ve ABD kabul yönünde politikasını değiştirmeye başladığında bu harekete paktın
bazı diğer üyeleri tarafından tepki gösterilmiştir (Ekici & Baharçiçek, 2016, s. 159).
Tepkilerin temel nedeni paktın üyelerinin alacakları yardımların azalmasından korkmalarıdır.
Gerçekte ise, SSCB’nin 1949 senesinde atom bombasının olduğunu duyurmasıyla ABD ile
nükleer alanda eşit hale gelmiştir. Yaşanan gelişme NATO’nun güney kolunu güçlendirmesini
zorunlu kılmıştır. Amerika hem teknolojik üstünlüğünü kaybetmiş hem de SSCB’nin
hamlelerini engellemek için Türkiye’nin hava üslerini kullanmaya mecbur kalmıştır (Balcı,
2019, s. 269). Ancak Türkiye NATO’ya alınmadan ABD’nin bu ihtiyacını karşılamayacağını
belirtmiştir (Erkmen, 2020, s. 1033).
Türkiye’nin NATO’ya alınmasının tek nedeni de üs meselesi olmamıştır. Başlıca sebepler
Avrupa ve Amerika çıkarlarıdır. Türk ordusunun Kore Savaşı’ndaki performansı, coğrafi
konumu nedenler arasında olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin ordusundan yararlanarak Orta Doğu
topraklarında ABD ve İngiltere’nin emniyetini sağlamakta başka bir nedendir. Temel düşünce
Sovyet Rusya’ya karşı hem Türkiye’yi desteklemek hem de Türkiye’de kurulacak üsler
vasıtasıyla Sovyet Rusya’ya gözdağı vermektir (Balcı, 2019, s. 269). Tüm çıkarlar, paktın
diğer üyelerine de aktarılmıştır. Nihayetinde NATO Bakanlar Konseyi 15 Eylül 1951’de
Ottowa’da toplanmış ve Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte kabul edilmesine karar vermiştir
(Özalp, 2018, s. 411). TBMM 18 Şubat 1952 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşma ve
Protokolünü kabul etmiştir. Böylece Türkiye, NATO’nun tüm haklarından eşit şekilde
yararlanan üyelerinden biri olmuştur.
Türkiye NATO üyeliğine dahil olduktan sonra bir muhtıra yayımlamıştır. İlgili muhtırada yer
alan: “ Amerika Birleşik Devleti Hükümeti, Türkiye’nin, hür dünyanın nef’ine olan
taahhütlerini yerine getirebilmek için, modernleştirilmiş silahlı kuvvetleri de ihtiva eden ve
memleketin ve milletin kaynakları üzerine ağır bir yük tahmil eden bir müdafaa tertiplenmesi
meydana getirdiğini ve müşterek savunmanın gerçekleştirilmesine matuf müşterek
gayretlerimize erişmeyi mümkün kılmak için gerek Amerika’nın gerek yardımda
bulunabilecek durumda olan diğer hür milletlerin bu memlekette esaslı şekilde yardım
etmeleri lazım geldiğini takdir etmektedir.” (BCA, 30-1-0-0/ 62-381-10, 1956) ifade de
anlaşıldığı üzere Türkiye’nin savaş söz konusu olduğunda üye devletler ile kendisini garanti
altına aldığı görülmektedir. Yine aynı belgede Amerika NATO’nun hedefleri doğrultusunda
Türkiye’ye ait askeri yardım programı kapsamında yarım milyar dolar malzeme desteği
yapılacağı anlaşılmıştır. Ayrıca Amerika Hükümeti, Türkiye’nin en kısa sürede ordusunun ve
ekonomisinin ihtiyaçlarını kendi kaynaklarından sağlayabilecek duruma getirilebilmesi için
Türkiye’ye 70 milyon dolar iktisadi yardım yapılması için Kongre’ye müracaat ettiği de
görülmüştür. Fakat yapılacak olan yardımların sürekli olarak gözden geçirilmesi Türkiye’nin
gelecek yıllardaki ekonomik durumu için endişe duymasına neden olmuştur. Muhtıra şu
cümlelerle sonlandırılmıştır: “Türk Hükümeti’nin müşterek gayelere erişilmesi hususunda
hayati ehemmiyeti haiz bulunan bu problemin hallinde muvaffak olması samimiyetle ümid
edilmektedir.”
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NATO’NUN TÜRKİYE’YE EĞİTİM YARDIMLARI
NATO tarafından askeri yardımlar dışında Türkiye’ye eğitim yardımları da yapılmıştır.
Devlet arşivlerini incelediğimizde yardımların genel olarak Zooloji, Hidrobiyoloji, Ziraat
Sanatları Kürsüsü ve Tıp Fakültesine yapıldığı görülmüştür. Bağışlar aşağıda detaylı bir
şekilde yer almaktadır.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsüne Yapılan Eğitim Yardımları
Devlet arşivlerindeki belgeler incelendiğinde Türkiye’ye ilk eğitim yardımı İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsüne 23 Kasım 1959 yılında yapılmıştır. İstanbul
Üniversitesi’ne ilk olarak 1 düzine Bakalit Preparat kutusu gönderilmiştir. 23 Kasım 1959
tarihinden 23 Kasım 1960 yılına kadar geçen bir yıllık süreçte NATO tarafından sadece
İstanbul Üniversitesine toplam değeri 3582 $ olan maddi yardım yapılmıştır. Gelen eğitim
yardımları dönemin enstitü direktörü Prof. Dr. Atıf Şengün tarafından teslim alınmıştır.
Yapılan yardımlar vergiden muaf tutulmuştur. Yardımların toplam maliyeti 3521 $ ve
9,76£’dır. Aşağıda bulunan tabloda İstanbul Üniversitesi Zooloji Enstitüsüne yapılan tüm
yardımlar yer almaktadır (BCA, 30-18-1-2/ 159-16-15,1960).
TARİH
23.11.1959

13.07.1960

04.08.1960
10.08.1960
11.08.1960
15.08.1960
13.09.1960

YAPILAN YARDIM
1 Düzine Bakalit Preparat
Kutusu
1 Adet Mikrotom
1 Adet Jilet Adaptörü
1 Adet Bileme Makinesi
3 Adet Etüv. NC
5 Paket Mikrotom Jileti
2 Adet Isıtma Tablası
2 Adet Transformatör
1 Adet Isıtma Tablası
1 Adet Transformatör
1 Adet Hassas Terazi
80 Paket Böcek İğnesi
1 Adet Mikrometrik
Enjektör

FİYAT
8,35 $

1.882 $

232,21 $
133,18 $
938 $
57,26 $
9,76 £

23.09.1960

5 Adet Mikrotom Bıçağı
(yumuşak maddeler için)
5 Adet Mikrotom Bıçağı
(sert maddeler için)

125 $

23.11.1960

2 Düzine Boyama Kabı
2 Düzine Boyama Tablası

206,20 $

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne Yapılan Eğitim
Yardımları
10 Şubat 1961 yılında NATO üyesi Almanya tarafından Türkiye’ye yardım gönderilmiştir.
Yapılan yardımın toplam maliyeti 10.437 Alman frangıdır. İÜ Hidrobiyoloji Enstitüsüne
gönderilen yardımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (BCA, 30-18-1-2/162-55-3, 1961).
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Tarih
10.02.1961

10.02.1961

10.02.1961

10.02.1961

Yapılan Yardım
2 Adet Stereoskopik
Mikroskop
2 Adet 3b Optik Teçhizatı
2 Adet Öğrenci Mikroskopu
2 Adet Kon dansör
2 Adet Çizim Tablası
1 Adet Otomatik agrandisör
1 Adet İnhirafı Kontrol
Parçası
1 Adet Renkli Filtre
Çekmecesi
1 Adet Ayna Kutusu
2 Adet Kristal Cam
2 Adet Plaklar için Adaptör
1 Adet Plak Muhafazası
1 Adet Tozdan Koruyucu
Örtü
1 Adet Poz Zaman Ölçüsü
1 Adet Büyültme Tablası
1 Adet Numune Alma Kabı
1 Adet Derinlik Ölçme
Cihazı

Fiyat
3989 Fr.

2732 Fr.

1780 Fr.

1936 Fr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Sanatları Kürsüsüne Yapılan Eğitim
Yardımları
23 Mart 1961 yılında bu kez Ankara Üniversitesi için NATO tarafından araştırma-laboratuvar
malzemeleri bağış olarak gönderilmiştir. Yardımın toplam maliyeti 7140$’dır. Bağışlar
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tarih

25.03.1961

Yapılan Yardım
1 kg Ascorbic Acid
100 gr Thiamin
100 gr Riboflavin
1 Adet Analiz Terazisi
1 Adet Westphal Terazisi
Analiz Terazisi için
miligramlar
1 Adet Paslanmaz Çelik
Vakum Kazanı
1 Adet Laboratuvar
Değirmeni
1 Adet Değirmen Motoru

25.03.1961

1 Adet Motor Şelteri

03.06.1961

Universal Chromotograhy
Takımı

23.03.1961

24.03.1961

24.03.1961
25.03.1961
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Fiyat
47,41$

560,75$

5164 $
1025 $
148 $
96 $
99, 41 $

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

17 Temmuz 1962 yılında NATO tarafından yine İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji
Araştırma Enstitüsüne eğitim malzemesi bağışlanmıştır. Yardımın toplam maliyeti 8,783$’dır.
Yapılan eğitim bağışları aşağıdaki tabloda yer almaktadır (BCA, 30-18-1-2/ 165-32-17,
1962).
Tarih

Yapılan Yardım

Fiyat

17.07.1962

12 Adet Mektup Terazisi
6 Adet Paket Terazisi

447 $

1 Adet Su Isı Ölçer

554,24 $

Mikrofilm

246 $

1 Adet Su Isı Ölçer (0-450 feet)
12 Adet Balık Ağı (50 Mt)
1 Adet Monofil İplik (1000 Mt)
1 Adet Monofil İplik (300 Mt)
18 Adet Balık Ağı
5 Adet Platil Tamirat İpliği
1 Adet Rüzgâr Ölçme Aleti
1 Adet Fish Finder
100 Top Kaydedici Kâğıt
1 Adet Derin Deniz
Termometresi
1 Adet Basınç Adaptörü

190,14 $
2.680 $
1534 $
326 $
726 $
2080 $

15 Şubat 1963 yılında yeniden İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne
NATO tarafından eğitim bağışı yapılmıştır. Aynı senenin 27 Mart tarihinde tekrar NATO
bünyesinde Deniz Kuvvetleri Satın Alma Ofisinden İstanbul Üniversitesi Araştırma
Enstitüsüne eğitim yardımı temin edilmiştir. Yardımın toplam maliyeti 1500 birimdir. Yapılan
yardımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tarih
15.02.1963

27.03.1963

Yapılan Yardım
12-112 Monofilament
141/2-90 Monofilament
21-71 Monofilament
25t-45 Monofilament
25TII-25 Monofilament
270-65 Monofilament
50GG-355 Monofilament
70GG-236 Monofilament
M/2185 Derin Deniz
Termometresi
N.P.L Sertifikaları
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Fiyat
168,75
198,90
180,88
236,30
321,98
190,40
100,30
100,30
BEDELSİZ
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsüne Yapılan Eğitim Yardımları
Genel Zooloji Kürsüsüne 1963 yılında 2 kere eğitim yardımı yapılmıştır. İlk yardım 5 Nisan
1963 yılında, ikinci yardım 22 Nisan 1963 yılında NATO tarafından gönderilmiştir. Kürsüye
yapılan yardımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Eğitim yardımının toplam maliyeti 332
Fransız frangı ve 21.181 dolardır. (BCA, 30-18-1-2/ 171-35-20, 1963) (BCA, 30-18-1-2/ 17136-16, 1963)
Tarih
05.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963
22.04.1963

Yapılan Yardım
Hesap Makinesi
Hesap Makinesi Sehpası
Aydın Saha İçin Geçme Işığı
Alçak Volt Elektrik Ampulü
10 Adet Kaset
Ark Lambası
Ark Ziyası Kontrol Cihazı
400 Çift Kömür-Doğru
Akım İçin
Şebeke Redresörü
Mütenavip Cereyan
Küçük Resim Alma Başı
Film Kaseti
Yedek Film Kaseti

Fiyat
332 Fransız frangı
15.075 $
120$
280$
876$
198$
144$
1.120$
3.368$

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Enstitüsüne Yapılan Eğitim Yardımları
NATO tarafından son eğitim yardımı İstanbul Üniversitesi Parazitoloji Enstitüsüne
yapılmıştır. Bu eğitim yardımı ile devlet arşivlerindeki belgelere göre NATO’nun Türkiye’ye
yaptığı eğitim yardımı sonlanmıştır. Yapılan yardım aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (BCA,
30-18-1-2/176-17-13, 1964)
Tarih
30.03.1964

Yapılan Yardım
3 Adet Optik Manyetik Film
Makinesi ve Aksesuarı

Fiyat
1.930,18$

SONUÇ
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin önemi müttefik devletlerce çok iyi bir şekilde
anlaşılmış olmasına rağmen Türkiye’nin savaş dışı kalma politikası bu devletler nezdinde
itibar kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum savaş sonrası yapılan anlaşmalarda
Türkiye’nin yalnız bırakılmasıyla sonuçlanmıştır. Durumdan faydalanmak isteyen SSCB,
Türkiye’yi denetim altına almak için hazırlıklar yapmaya başlamıştır.
SSCB tehdidine karşı Türkiye’nin tek başına mücadelesinin zor olacağı açıktır. Bu nedenle
ABD’nin başını çektiği batı dünyası ile entegre olmak ve onların desteğini almak için gayret
sarf edilmiştir. Bunlardan en önemlisi ve sonuca ulaştıranı Kore Savaşı’na asker göndermek
olmuştur. Neticede Türkiye NATO’ya dahil edilerek batı saflarındaki yerini almıştır.
ABD’nin SSCB’ye karşı izlediği en önemli politikalardan birisi de çevreleme politikasıdır. Bu
politikanı en önemli aktörleri ise Türkiye ve Yunanistan olmuştur. Bu iki devletin
desteklenmesi ile SSCB’nin Akdeniz’e inmesi ve dolayısıyla da Arap dünyası ile doğrudan
irtibat kurması engellenmek istenmiştir.
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Bu doğrultuda Türkiye henüz NATO üyesi değilken Truman Doktrini ile maddi yardım
yapılmıştır. NATO’ya girdikten sonra yardımların boyutu hem artmış hem de şekillenmiştir.
Yukarıda istatistik bilgileri verildiği üzere NATO üyesi sıfatıyla ABD’nin Türkiye’deki
eğitim kurumlarına da yardımlar yaptığı görülmektedir. Bu yardımların çoğunlukla yüksek
öğrenime yönelik yapıldığı görülmektedir.
Yardımların özellikle Hidrobiyoloji, Zooloji ve Ziraat alanında eğitim veren kurumlara
yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu durum NATO’nun Türkiye’yi ziraat ülkesi olarak görmekte
olduğunun açık bir kanıtıdır. Arşiv belgelerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere
NATO’nun, olası bir savaşta ordunun gıda ihtiyacının Türkiye üzerinden sağlamak arzusunda
olduğu anlaşılmaktadır.
Toplamda bu alanlara 44.116 dolar, 10.769 frank, 9.76 sterlin yardım yapıldığı görülmektedir.
Yardımların miktarından anlaşıldığı üzere NATO ülkeleri Türkiye’deki tarımsal üretime
önem vermektedir. Bu durum Türkiye’nin siyasi öneminin yanında ekonomik öneminin de
NATO için artmasına neden olmuştur.
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SOFULAR HÖYÜK: KAPADOKYA’DA BİR ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK
DÖNEM YERLEŞİM YERİ
Dr. Murat KARAKOÇ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-7721-9890
ÖZET
Bu sunumda Sofular Höyük'te 2016 yılından bugüne kadar yapılan arkeolojik kazı
çalışmalarının sonuçlarını inceledik ve tartıştık. Sofular Höyük, bir Çanak Çömleksiz Neolitik
Dönem yerleşim yeridir ve radyokarbon tarihlemesine göre yerleşimdeki iskân MÖ cal. 9.
binyılın sonları ile 8. binyılın ilk yarısı boyunca sürmüştür. Höyük, Kapadokya volkanik
bölgesinin kuzey-kuzeydoğusunda, Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyü
yakınlarında yer alır. Yerleşimdeki arkeolojik kazılar, zamanla kültürel ve teknolojik
değişimlerle karakterize edilen ve farklı seviyelerde ortaya çıkan, çoğunlukla obsidiyenden
yapılmış bir yontma taş endüstrisi vermiştir. Diğer maddi kültür öğeleri, yakınındaki dere ve
nehir teraslarından gelen çakıllar kullanılarak yerinde yapılan boncuklar ve kolye başları;
denizel yumuşakça kabukları, taş baltalar; kemik aletler (çoğunlukla bızlar); bazalt, çört ve
andezitten öğütme levhaları, havanelleri, kumtaşları ve sap düzleştiriciler; botanik ve fauna
kalıntıları ile Osmanlı Dönemi’ne ait mezarlar ve kerpiç mimari yapı unsurları içerir.
Çalışmalar, yerleşimin, Kapadokya'daki bazı Neolitik Çağ yerleşimleriyle birlikte, özellikle
Aşıklı Höyük başta olmak üzere, yerleşik bir geçim ekonomisinin en erken kanıtlarını temsil
ettiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sofular Höyük, Kapadokya Volkanik Bölgesi, Çanak-Çömleksiz
Neolitik Nevşehir.
SOFULAR HOYUK: AN ACERAMIC NEOLITHIC SETTLEMENT FROM
CAPPADOCIA
ABSTRACT
In this presentation, we examined and discussed the results of the archaeological studies
carried out at Sofular Höyük since 2016. Sofular Höyük is an Aceramic Neolithic settlement
and based on radiocarbon dating, the occupation lasted from the late 9th to early 8thmillennium cal. BC. The settlement is located in the northeast of the Cappadocia volcanic
region, near the Sofular village of the Ürgüp district in Nevşehir province. The excavations at
the settlement resulted in a chipped stone industry mostly made on obsidian uncovered from
several different archaeological levels characterised by cultural and technological changes in
time. Other material cultures included: beads and pendants, made on-site utilising pebbles
from the nearby creek and river terraces; marine shells, stone axes; bone tools (mainly awls);
grinding slabs, pestles, sandstones and shaft-straightener on basalt, chert and andesite;
botanical and faunal remains, graves from the Ottoman period, and the mudbrick elements of
architectural structures. Studies have shown that the settlement represents the evidence of a
settled subsistence economy, particularly Aşıklı Höyük, together with some early Neolithic
sites from Cappadocia.
Keywords: Sofular Höyük, Cappadocian Volcanic Region, Aceramic Neolithic in Nevşehir.
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ORTAÇAĞ AVRUPA’SININ SAĞLIK MANZARASI İÇERİSİNDE HAYVANLAR
Öğr. Gör. Dr. Tolgahan KARAİMAMOĞLU
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ORCID0000-0002-7614-4428
Özet
Ortaçağ Avrupa’sı bir bütün halinde değerlendirildiğinde hayvanların önemli bir yeri olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle insanların bu dönemde sağlık durumuna yakından bakıldığında bu
önem bir kat daha artmaktadır. Zira modern tıp ve buluşma teorisini bilmeyen bu insanların
gündelik yaşamlarında hayvanlarla iç içe olmaları sağlıklarını ciddi şekilde etkilemiştir.
Özellikle milyonların ölümüne yol açan salgın hastalıkların yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarının
önüne geçilmesi amacıyla hayvanların başta büyük şehirler olmak üzere yerleşim yerlerinde
bulunmalarına, kesilmelerine ve atıklarının yaşam alanlarına atılmasına karşı önlemler
alınmaya başlanmıştır. Avrupa’da hayvansal kaynaklı sağlık sorunlarını aşmak ve toplum
sağlığını/hijyenini sağlamak adına ilk kez İngiltere’de III. Edward’ın öncülük ettiği bir
komisyon tarafından 1369 ve 1371 arasında Londra’da “kasaplık yönetmeliği” denen bir
kararname çıkarılmıştır. Aynı zamanda ortaçağda hayvanlar tıp alanında da
metaforlaştırılmaya başlanmış, bazılarının çeşitli hastalıklara iyi geldiğim bazılarının ise kimi
hastalıklara neden olduğu şeklinde bir kanı yaygınlaşmaya başlamıştır. Aynı zamanda ortaçağ
tıp literatüründe, yılanlar ve kuduz köpekler başta olmak üzere ısırıkları ölümcül/zehirli olan
hayvanlara daha fazla yer almaya başlamıştır. Ortaçağ Avrupa’sında aynı zamanda binlerce
hayvanın ölümüne neden olan bir dizi büyük epizootikler de meydana gelmiştir. Özellikle V.
ve XI. yüzyıllarda kayda değer salgınlar meydana gelmiştir. Hayvan ölümleri arasında
sığırlardan, ortaçağda daha önemli olmaları (tarımda kullanılmaları sebebiyle) nedeniyle,
diğer evcil hayvanlardan çok daha sık bahsedilmektedir. Büyükbaş hayvanlar arasında
epizootikler yaşanmasına karşın ortaçağ veterinerliğinin odak noktası ise atlar üzerine
olmuştur. Çalışma bu noktada ortaçağ Avrupa’sında insanlarla iç içe yaşayan ve gündelik
hayatın vazgeçilmez unsuru olan hayvanların sağlık manzaralarına dair bazı noktaları
açıklamaya odaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ Avrupa’sı, Sağlık, Hayvanlar
THE ANIMALS IN THE HEALTH LANDSCAPE OF MEDIEVAL EUROPE
Abstract
When Medieval Europe is evaluated as a whole, it is understood that animals have an
important place. Especially when the health status of people in this period is examined
closely, this importance increases even more. Because these people, who do not know modern
medicine and dating theory, being intertwined with animals in their daily lives seriously
affected their health. In order to prevent various health problems, as well as epidemic diseases
that caused the death of millions, measures have been taken against animals being found in
settlements, especially in big cities, and their slaughtering and disposal of their wastes in their
habitats. In order to overcome animal-based health problems in Europe and to ensure public
health/hygiene, III. Between 1369 and 1371, a so-called "butchers ordinance" was enacted in
London by a commission led by Edward. At the same time, animals began to be metaphorized
in the field of medicine in the Middle Ages, and the belief that some of them were good for
various diseases and some of them caused some diseases began to spread.
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At the same time, animals whose bites are deadly/venomous, especially snakes and rabid
dogs, began to take place more in medieval medical literature. A series of major epizootics
also occurred in medieval Europe, causing the death of thousands of animals. Especially V.
and XI. notable epidemics have occurred over the centuries. Among animal deaths, cattle are
mentioned much more frequently than other domestic animals, as they were more important
in the Middle Ages (due to their use in agriculture). Although epizootics occurred among
cattle, the focus of medieval veterinary medicine was on horses. At this point, the study
focuses on explaining some points about the health landscapes of animals, which are an
indispensable element of daily life and living together with humans in medieval Europe.
Keywords: Medieval Europe, Health, Animals
Giriş
Günümüzde hayvan hastalıkları büyük ölçüde endüstri çiftliklerinde ortaya çıkmaktadır.
Çiftliklerde bulunan hayvan sayılarının aşırı kalabalık oluşu, steril ortamın yeterince
sağlanamaması (atıklar sorunu), çeşitli enfeksiyonlar ve stres, hayvanların hastalıklar
karşısında direncini azaltmaktadır. Bu durum çeşitli salgınların ve bunların yayılmasının
kaçınılmazlığını artıran standart endüstri çiftçiliği sorunları arasında yer alır. 2020’nin
ortalarından itibaren, Paris merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), dünya genelinde
endüstriyel amaçlarla yetiştirilen hayvanları etkileyen 117 enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık
tespit etmiştir. Bu hastalıkların hayvan endüstrisine darbe vurmaması ve aynı zamanda da
insanlara bulaşmaması için (bu çalışmalara rağmen hayvanlardan insanlara geçerek andemi,
epidemi ve pandemi düzeyine çıkan hastalıklar 20. ve 21. yüzyıla damgasını vurmuştur)
günümüzde de yoğun şekilde çalışılan bir alandır.1
Hayvanların insan hayatındaki yerine bakıldığında ortaçağ önemli bir döneme işaret
etmektedir. Zira ortaçağ toplumunun varlığı için hayvanlar kritik öneme sahipti ve
hayvanların sağlıkları bundan dolayı önemli bir endişe kaynağıydı. Ortaçağ insanları
hayvanlarla yakın çevrelerde ve bir kısmıyla da iç içe yaşıyordu. Enfeksiyon girdabıyla
sarılmış ortaçağ Avrupa’sında hayvanlarla insanların etkileşimi, kıtlık ve veba dönemleri
dahil olmak üzere her iki grubun sağlığı üzerinde önemli etkilere sahipti. Bundan dolayı da
ortaçağda insan sağlığı araştırmalarının daha geniş manzarası içinde hayvanların konumu
oldukça önemlidir. Son dönemlerde Avrupa genelinde bu konu daha fazla araştırılmaya ve
çeşitli disiplinler tarafından da ilgi görmeye başlamıştır.2
Veterinerlik tarihine gerekli ilgi gösterilmiş olmasına rağmen Avrupa tıp tarihi çalışmalarına
bakıldığında hayvanların sağlık sistemi içerisindeki önemi gerekli derecede anlaşılamamış ve
çoğunlukla bu konu ihmal edilmiştir. Hayvanlara tıbbi metaforlar olarak bakılması, ortaçağ tıp
tarihinde hayvanların ve insanların kesiştiği çeşitli yolların ortaya konulması insan sağlığının
anlaşılması bakımından bu anlamıyla önemli bir yere sahiptir.
Ortaçağ’da Hayvanlar ve Hastalıklar
Ortaçağ’da gündelik yaşam içerisinde hastalanmanın daha genel bir ifade ile insan sağlığını
etkileyen birçok sebep vardır. Toplumsal yapıda bulunan kötü yaşam koşulları, yetersiz
beslenme ve şiddet, yaşamın devamlılığı için gerekli olan sağlık ve güvenlik ihtiyacına aldırış
etmemeyle birleştiğinde ansızın irili-ufaklı yaralanmaların veya hastalıkların yaygın olduğu
anlamına gelir. Bu duruma birde hayvanlardan bulaşan hastalıklar eklendiğinde ortaçağ
Avrupa’sı insan sağlığının çok iyi olmadığı bir döneme de işaret etmektedir.
1

OIE, “2020'de yürürlükte olan OIE Listesinde yer alan hastalıklar, enfeksiyonlar ve enfestasyonlar”,
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2020/.
2
Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets, The Boydell Press, Woodbridge, 2012, s. 1-24.
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Zira ortalama yaşam süresinin 38-40 olması insanların sağlığının çokta iyi olmadığının
anlaşılması bakımından dikkat çekicidir.3

Resim: Marco Polo Şehir domuzları, Le livre des merveilles (15. Yüzyıl).4
Ortaçağı resmeden tabloların birçoğunda hayvanlar da yer almaktadır. Bu durum ortaçağda
gündelik hayat içerisinde hayvanların yerini göstermesi bakımından önemlidir. Ortaçağ
Avrupa’sında genel anlamıyla köyler, kasabalar ve şehirlerde canlı ve ölü hayvanların sayısı
daima fazla olmuştur. Hayvanların temel anlamda gıda, nakliye, ulaşım ve tarım işlerinde
vazgeçilmez olmaları bu yoğunluğu açıklamaktadır: taze et ihtiyacını karşılamak için,
hayvanların kasaba ve şehirlerde olması ve yerinde kesilmesi gerekiyordu. Nakliye ve ulaşım
için kullanılan hayvanlara da evlerin yanındaki ahırlarda bakılmıştır. At, öküz ve küçükbaş
hayvanlardan oluşan sınırlı sayıdaki bir koloni de şehir sakinleri tarafından devamlı surette
beslenmiştir. Aynı zamanda kalelerin, şatoların ve evlerin daimi ikametçileri olan evcil
hayvanların yanı sıra fareler başta olmak üzere kemirgen kolonisi de insanlarla beraber
yaşamıştır. Ortaçağ kent ve kasabalarının bir kısmında yapılan arkeolojik çalışmalardan elde
edilen bulgular, hayvanların ve insanların ortak bir alanda yaşadıklarını göstermesi
bakımından önemlidir. Dolayısıyla elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı üzere ortaçağ
Avrupa’sında hayvanlar ve insanlar önemli ölçüde iç içe ve beraber yaşamışlardır.5
Ortaçağ dünyasında insanların hayvanlarla iç içe yaşamasından kaynaklı en fazla can kaybına
uğradıkları olay Kara Ölüm (1347-1353) olmuştur. Bu büyük veba salgını Avrupa’da
milyonlarca insanın ölmesine neden olmuştur. İtalya’dan İngiltere’ye kadar şehirleri,
kasabaları ve köyleri cesetlerle dolduran salgın karşısında dönem tıbbı etkili bir çare
üretememiştir. Vebanın yol açtığı dehşetle Avrupa periferinde ciddi kayıpların yanında
önemli değişiklikler de yaşanmıştır. Ancak teknolojik gelişmeler ışığında mikroplar, bulaşma
teorisi ve modern tıp sayesinde yapılan çalışmalar neticesinde vebanın menşeinin Avrupa
olmadığını göstermiştir. O halde vebanın bu derece etkili olmasının baş sorumlusunun
kemirgenler familyasından kara sıçanlar (rattus rattus) ve bunlarda yaşayan X. Cheopis türü
pire
türünün
neden
olduğu
anlaşılmıştır.

3

M. A. Jonker, “Estimation of life expectancy in the Middle Ages”, Journal of the Royal Statistical Society, vol.
166, no. 1, 2003, s. 105-117.
4
Bibliothèque Nationale, MS français 2810, fol. 7. Paris.
5
Alice M. Choyke ve Gerhard Jaritz (edit.), Animaltown: Beasts in Medieval Urban Space, British
Archaeological Reports, Oxford, 2017, 1-23.
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Bu hayvanlar ortaçağ dünyasında insanlarla sürekli beraber yaşadıkları için veba döneminde
milyonların hayatına kaybetmesine neden olmaları o dönem anlaşılmamıştır.1
Ortaçağ tıp kültürü içerisinde bilimsel değil astrolojik nedenlerle de olsa hayvanlardan
hastalık yayıldığı düşüncesini bulunmaktadır. Kıtlık ve veba dönemlerinin vazgeçilmez
açıklamalarından birisi Mars ve Jüpiter'in birleşiminin havada büyük bir zehirlenmeye
(miasmalara) neden olmasıydı.2 Bu tehlikeden kurtulmak için de reçeteler üretilmiştir. Buna
göre hekimler ilk aşamada insanların evlerindeki kokulu odunları (özellikle meşe, sandal,
asma ağaçları) yakmaları ve etrafa gül suyu dökmelerini tavsiye etmişlerdir. Onlara göre
havadaki zehir ancak bu şekilde önlenebilirdi. Ayrıca dışarıya çıkılırken özellikle hastaların
yanlarında gül yaprakları, çeşitli baharatlar ve aromatik bitkilerin birleşiminden oluşan bir
karışımı taşımaları da gerekmektedir. Dönemin ünlü İtalyan yazarı Giovanni Boccaccio’da,
Kara Ölüm’ü canlı şekilde tasvir ettiği Decameron adlı yapıntında ellerindeki çiçekleri ve
kokulu bitkileri sık sık burunlarına götürüp koklayan insanlardan bahsetmektedir.3
Kötü hava hastalık kaynağı olduğuna göre sokakların, akarsuların hayvanların kendilerinden,
leşlerinden ve dışkılarından kaynaklanan kokularından geçilmediği bir yerleşimde çevre ve
hava kirliliğinin üst seviye olduğu anlaşılıyor. En azından günümüzdeki endüstri kaynaklı
hava kirliliğine benzemese de hayvansal atıklardan kaynaklı biyolojik bir kirlilik bu dönem
için ciddi bir sorundur. İngiltere bu konuda ilk regülasyon oluşturan ülkelerden olmuştur.
Oxford belediye başkanına ve Kral temsilcisine, hiçbir kasap veya kişilerin surlar içindeki
büyükbaş hayvanları kesmemesi, hiçbir köylünün ve herkesin ortak geçişin olduğu sokaklara,
yollara ve patikalara dışkı, pislik veya diğer sakatatları atmamasını sağlamak için emir verin.
Bunun yapılmasına izin verirseniz derhal bu tür pislikleri atanların cezalandırılma pahasına
hemen orayı temizlemelerini sağlamak için ilan yapın. Çünkü krala, surların içinde çeşitli
yerlerde günlük olarak birçok büyükbaş hayvanın, öküzlerin, ineklerin, domuzların,
koyunların, buzağıların ve benzerlerinin kesildiği ve bu kadar çok pisliğin olduğu bilgisi
verildi. Sokaklarda ve yollarda bulunan dışkı ve diğer sakatatlardan dolayı hava o kadar
iğrenç kokuyor ki, kasabaya gelen bazı önemli kişiler, bilginler ve kasabalıların çoğu
genellikle hastalanıyor ve bazıları da ölüyor.4
On dördüncü yüzyılın ortalarına ait olan Oxford’dan alınan bu örnek gibi diğer İngiliz şehir
ve kasabalarından gelen kayıtlar kasaplık ticaretini çevreleyen kokuyla ilgili ölüme varan
sağlık şikayetlerinin ülke geneline yayıldığını göstermektedir. Örneğin İngiltere’nin en büyük
şehirlerinden olan Londra'daki St. Nicholas Shambles kasapları, zararlı kokular ve kaldırıma
bağırsak atmalarından dolayı şikayetlerin hedefiydi. Bundan dolayı kasaplara 1343 yılında
Fleet nehri kıyısında bir iskeleye gitmelerini ve hayvan bağırsaklarını oraya atmaları için bir
arazi parçası tahsis edilmiştir. Ancak birkaç yıl sonra, yakınlarda bulunan St. John of
Jerusalem Hastanesi görevlileri hayvan atıklarının neden olduğu kokunun insan sağlığını
etkilediğini bildirerek kendilerinden şikayetçi olmuştur.5
Avrupa’da hayvansal kaynaklı sağlık sorunlarını aşmak ve toplum sağlığını/hijyenini
sağlamak adına ilk kez İngiltere’de III.Edward’ın öncülük ettiği bir komisyon tarafından 1369
ve 1371 arasında Londra’da “kasaplık yönetmeliği” denen bir kararname çıkarılmıştır. Bu
oldukça yenilikçi bir girişimdir ve ortaçağın son dönemine doğru artık sağlık politikalarının
oluşmaya başladığını da göstermektedir.

1

Tolgahan Karaimamoğlu, Ortaçağ Avrupa’sında Salgın Hastalıklar, Selenge, İstanbul, 2021, s. 83-106.
Carole Rawcliffe, Medicine and Society In Later Medieval England, Sutton, Londra, 1997, s. 82-83.
3
Giovanni Boccaccio, Decameron, J. F. Dove, Londra, 1820, s. 172-173.
4
Calendar of Close Rolls, Edward III, vol. 4.
5
D. R. Carr, “Controlling the Butchers in Late Medieval English Towns”, The Historian, 70, 3, 2008, 450–461.
2
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Kasaplık yönetmeliğine göre: kesimhane atıklarının sokaklara ve Thames nehrini besleyen
nehir ve çaylara dökülmesi yasaklanırken tüm çöplerin ve atıkların çöplük alanlarına
taşınması emredilmiştir. Nihayetinde de ulu orta yerde kasaplarca yapılan hayvan kesimine
son verilerek dükkanlarda olması ve açık ortamlarda dokuma, yıkama, deri tabaklama,
boyama gibi tehlikeli arz eden işlerinde belirli standartlar ile uygun yerlerde yürütülmesine
ilişkin hükümler üzerinde durulmuştur. En azından Londra’yı kapsamasına rağmen dönemine
göre oldukça yenilikçi bir adım olan bu kararname ile çürüme, kötü kokular ve iğrenç
manzaraların önüne geçilmesinin yanında halk sağlığı ve hijyeni için de önemli ilerlemeler
sağlanmış oluyordu.6
Aynı zamanda önemli bazı şehirlerde hayvanların rahat dolaşmasına dair kısıtlamalar
getirilmeye başlanmıştır. Özellikle domuzlar maddi değeri olan mallar, mülkler ve insanlar
için tehlike oluşturduğundan dolayı bu düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bazı
düzenlemeler, domuzların sokaklarda dolaşmasını yasaklarken, bazıları da haftanın belirli bir
gününde sahiplerinin ahırlarını temizleyebilmeleri için ahırlarından çıkmalarına izin
verildiğini bildirmiştir. Birden fazla haneye ait olan şehir domuzları da bir domuz çobanı
tarafından topluca otlatılmıştır. Bazı kasabalar ise domuzların yerleşimlerin içinde tutulmasını
tamamen yasaklarken yalnızca kesime gönderilen domuzların girmesine izin vermiştir.
İlginçtir domuzların dolaşımına ilişkin genel yasağın tek istisnası, St. Anthony Hastane
Biraderlerine ait domuzlar için yapılmıştır. Çünkü uzun zamandır St. Antony ile domuzlar
ilişkilendirilmiş, Aziz Antonius ateşini (çavdarmahmuzu) tedavi etmek için domuz yağı
kullanılmıştır. Bundan dolayı da bir istisnai durum olarak Aziz Antonius Hastanesine ait
domuzların sokaklarda, kimliklerini belli eden zillerle serbestçe dolaşmasına izin verilmiştir.7
Aynı zamanda ortaçağda hayvanların tıp alanındaki metaforlaştırılmasına bakıldığında daha
da ilginç bilgilerle karşılaşılmaktadır. Bazı hayvanlar bazı hastalıklarla özdeşleştirilmiş ya da
hastalık nedeni olarak gösterilmiştir. Örneğin bir Salernolu bazı hekimlere göre aslan eti
yemek cüzzamın aslan formuna neden olabilirdi. Cüzzam ortaçağ Avrupa’sında bir insanın
başına gelebilecek en büyük felaket olarak değerlendirildiği için bu yönde yapılan tüm
açıklamalar insanlar tarafından dikkate alınmıştır.8
Vücuttaki dengeyi bozacağı düşünüldüğü için eti tüketilmemesi gereken hayvanlar arasında
eşek, geyik, keçi, sığır ve tavşan vardı. Bu hayvanların etleri insanlar için melankolik ve
dolayısıyla zararlı etkilere görülüyordu. Bundan dolayı da söz konusu hayvanların ortaçağ
boyunca sayılarında ciddi artışlar olmuştur. Salerno Sağlık Rejimi kitabı ise vücudu dengede
tutmak için domuz eti, kemik iliği, dana eti, bıldırcın, keklik, güvercin tüketilmesini
önermiştir. Bundan dolayı da ortaçağ bu hayvanlar beslenmiş ve tüketilmiştir. Genel
anlamıyla bakıldığında ortaçağ tıp camiasının hayvanlar konusunda aklının karışık ve tutarlı
bilgiler vermekten uzak olduğu anlaşılmaktadır.9

6

Tolgahan Karaimamoğlu, Kara Ölüm ve Büyük Britanya’ya Etkileri (1300-1400), Mersin Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış doktora tezi), Mersin, 2020, s. 277-288.
7
Dolly Jørgensen, “Running amuck? Urban swine management in late medieval England”, Agricultural History,
87, 2013, s. 429-451.
8
Karaimamoğlu, a.g.e., s. 45-56.
9
Dönemin tıbbına hakim olan görüşlerden birisi de Galen’in Hümor (dört salgı) teorisidir. Örneğin vücudun çok
fazla siyah safra salgılaması (neye göre bu maddeler tanımlanıyor belli değil) insanı kuru, siyah, soğuk ve üzgün,
fazla sarı safra öfkeli, fazla balgam duygusuz, fazla kan ise iyimser yapardı. Ian Mortimer, The Time Traveler’s
Guide to Medieval England, Touchstone, Londra, 2008, s. 194. Tolgahan Karaimamoğlu, “Orta Çağ
Avrupa’sında Veba Reçeteleri”, Fevzi Çakmak ve diğerleri (edit.), Tarihsel Süreçte Anadolu’da Veba, Gece
Kitaplığı, Ankara, 2021, s. 81-93.
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Kent ve kasaba yaşamında aynı zamanda köpekler de büyük korku kaynağı olmuştur.
Köpekler diğer ısıran hayvanlara göre farklı doğası nedeniyle kuduza daha yatkın olarak
değerlendirilmiştir. Zira kuduz ortaçağ dünyasında en korkulan hastalıklardan biridir. Herkes
tarafından bilinen zehirli hayvanların, özellikle de yılanların, akreplerin, örümceklerin ve
kuduz köpeklerin ısırıklarının, diğer hayvan yaralamalarından farklı olduğu ve genellikle
ölümle sonuçlanmasından dolayı daha fazla dikkat edilmiştir. Bundan dolayı da hayvan
ısırıklarıyla ilgili ortaçağ tıp literatüründe, yılanlar ve kuduz köpekler başta olmak üzere
zehirli hayvanlar daha fazla yer almaktadır.10
Ortaçağ Avrupa’sında aynı zamanda binlerce hayvanın ölümüne neden olan bir dizi büyük
epizootikler de meydana gelmiştir. Özellikle V. ve XI. yüzyıllar arasında patlak veren çeşitli
salgınlar ve doğal afetlerden dolayı kayıtlara geçen hayvan ölümlerine dair kronikler kayıtları
aşağıdaki yılları işaret etmektedir:
406, 445, 447, 551-552, 565-578, 583, 584, 591, 671, 699, 700, 701, 708, 725–726, 776, 777,
778, 779, 791, 800, 801, 809, 810, 820, 849, 860, 868, 870, 878, 887, 52 894/897, 896, 909,
917, 919/963, 939, 940, 59 941, 942, 954, 960, 962, 986, 987, 989, 990, 993, 994, 99611
Söz konusu yıllar arasında insanlarla beraber büyükbaş hayvanların, küçükbaş hayvanların ve
hatta kuş ölümlerinin arkası kesilmemiştir. Bu salgınların sebebiyle toplu hayvan ölümlerinin
meydana geldiği kaydedilmiştir. Epizootik hastalıklar içinde ortaçağ yazılı kaynakları
özellikle on büyük salgından bahsetmektedir. Sığır ve çiftlik hayvan ölümleri en yaygın
görünen hayvan hastalıklarıdır. Görünüşe göre, insanlarda ve sığırlarda yaygın olan akut
bulaşıcı hastalıklar, modern çağda nadir olmakla birlikte, erken ortaçağ Avrupa'sında
olağandışı değildir. Hayvan ölümleri arasında sığırlardan, ortaçağda daha önemli olmaları
(tarımda kullanılmaları sebebiyle) nedeniyle, diğer evcil hayvanlardan çok daha sık
bahsedilmektedir. Çünkü sığırlar ortaçağ ekonomisi içerisinde birçok bölgede, çiftlikteki
sosyoekonomik açıdan en önemli türlerdi. Ancak atlar ve koyunlar da sıklıkla söz konusu
salgınlardan etkilenmiştir. Epidemiyoloji/epizootiyoloji ve semptomlar bilgisine dayanan
daha sağlam, ancak yine de kesin olmayan, metne dayalı teşhisleri bulmak daha zordur.
Çünkü ortaçağ kaynaklarında hayvan hastalıklarına yapılan atıflar genel anlamıyla
semptomlardan bahsetmemektedir.12

10
Kathleen Walker Meikle, “Animals: Their Use and Meaning in Medieval Medicine”, I. McCleery, A Cultural
History of Medicine: Middle Ages (800 - 1450), Vol. 2, Bloomsbury Academic, London-New York, 2021, s. 9596.
11
Timothy P. Newfield, “Early Medieval Epizootics and Landscapes of Disease: The Origins and Triggers of
European Livestock Pestilences, 400–1000 ce”, Sunhild Kleingärtner, Timothy P. Newfield, Sébastien Rossignol
and Donat Wehner (edit.), Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe Interactions Between
Environmental Settings and Cultural Transformations, Papers in Mediaeval Studies 23, Pontifical Institute Of
Mediaeval Studies, Ontario, 2013, s. 73-113.
12
Timothy P. Newfield, “A cattle panzootic in early fourteenth-century Europe”, The Agricultural History
Review, Vol. 57, No. 2, 2009, s. 155-190.
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Resim: 1532’de yayınlanan Polonya dilindeki ilk veteriner kitabının ilk sayfası ve (sağda) bu
kitapta yer alan merhem uygulamasını gösteren bir çizim.13
Özellikle büyükbaş hayvanlar arasında bu hastalıklar yaşanmasına karşın ortaçağ
veterinerliğinin odak noktası farklıdır. Av köpeklerinin ve şahinlerin bakımıyla dahi metinler
olmasına rağmen ortaçağ veterinerliği temelde at sağlığına odaklanmıştır.14 Zira at ortaçağ
dünyasında savaşlardan gündelik hayata, tarımdan her türlü ekonomik faaliyete ve ulaşımda
en fazla ihtiyaç duyulan hayvandır. Bu durum atların sağlığının ortaçağ boyunca kritik
derecede önemsendiğini göstermektedir. Ortaçağ hippiatrik tıbbının bu anlamıyla insan
tıbbıyla da birçok paralel yanı vardır. Örneğin, Laurentius Rusius’un (1288–1347)
Hippiatrica Sive Marescalia adlı eserinde “Zodyak Man” teorisini atlara uygulamıştır.15 Bu
anlamıyla ortaçağ veterinerlik alanı içinde atlar başta olmak üzere çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Dolayısıyla genel anlamda bakıldığında insanlarla iç içe yaşayan ve gündelik
hayatın vazgeçilmez unsuru olan hayvanların ortaçağ Avrupa’sında epizootikleri ve hastalık
manzaralarına dair bazı noktaları bu şekildedir.16
Sonuç
Ortaçağ Avrupa’sının sağlık manzarasını etkileyen birçok etken vardır. Hayvanlar bu
anlamıyla ayrı bir yere sahiptir. Ancak ilk olarak ortaçağ gündelik yaşamı içerisinde
hayvanların insan hayatındaki kritik derece ki yerlerine bakıldığında beslenme, ulaşım, tarım,
yük taşıma ve yünlerine kadar birçok alanda hayati olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamıyla
bakıldığında ortaçağ Avrupa toplumsal yaşayışında insanlarla hayvanlar genellikle yakın
alanlarda ve çoğu kez de iç içe olmuşlardır. Bu durum özellikle sağlık koşullarını ciddi
şekilde etkilemiştir. Özellikle Kara Ölüm gibi tarihin büyük pademilerinden birisi sırasında
kemirgenlerin (özellikle sıçanların) evlerin daimi ikametçileri olmaları sebebiyle milyonların
kısa sürede hayatını kaybetmesinde belirleyici olmuştur.
13

Slawomir Gonkowski ve diğerleri, “Historical Surgical Treatments in Polish Veterinary Medicine”, Animals,
2020, s. 2.
14
Anne-Marie ve Doyen-Higuet, “The "Hippiatrica" and Byzantine Veterinary Medicine”, Dumbarton Oaks,
vol. 38, 1984, s. 111-120.
15
Ayrıntılı bilgi için bkz. Lorenzo Rusio, Hippiatria Sive Marescalia, (1288-1347).
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Geç ortaçağ ile birlikte İngiltere’de hayvanların sokaklarda serbest dolaşımına, kasapların ve
atıklarının kamusal alanlara atılmasına yönelik kısıtlamalar getiren regülasyonlar
oluşturulması önemli bir adım olmuştur. Ortaçağ tıp camiasının hayvanlar konusunda aklının
karışık, tıbbı metaforlar olarak hayvanlara bakışlarının (bilgisinin) ise oldukça yetersiz olduğu
görülse de ilaç yada hastalık kaynağı olarak bazı hayvanlara odaklandıkları anlaşılmaktadır.
Ancak ortaçağ dünyasında binlerde hayvanın ölmesine neden olan büyük epizootikler de
meydana gelmiştir. Ortaçağ dünyasında hayvanların gündelik hayat içerisinde önemlerinden
dolayı sağlıkları da önemsenmiştir. Bundan dolayı da veterinerlik mesleğinin özellikle atlara
yoğunlaştığı ve bu konuda çeşitli risalelerin yazıldığı da anlaşılmaktadır. Geç ortaçağ ile
birlikte bu çalışmalar yoğunlaşmıştır.
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ÖZET
Balkanlardaki hemen her devletin sınırları içinde komşu devlet halkı ile aynı kökene mensup
azınlık nüfusu mevcuttur. Kosova, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sırp-Hırvat-Sloven
Krallığı sınırları içine dâhil edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra rejim değişmiş,
Yugoslavya Devleti kurulmuştur. Yugoslavya içindeki cumhuriyetler, self-determinasyon
hakkına sahip iken, Kosova’ya Sırplara bağlı özerk statü tanınmıştır. Kosova’da Türkçe
eğitim, I. Balkan Savaşı ile sona erdirilmiştir. Kosova’da yaşamaya devam eden Türkler
egemen durumdan, etnik azınlık durumuna düşmüş ve Türkçe eğitim görme hakkını
kaybetmişlerdir. “Soğuk Savaş” döneminde Yugoslavya ile Türkiye arasındaki ilişkilere
bakıldığında, ilişkilerin son derece kötü olduğu görülmektedir. 1948 yılında Yugoslavya,
Türklerle ilgili politikasını değiştirip,
1951 yılından başlayarak Kosova ve Batı
Makedonya’da Türklerin varlığını tanımıştır. Kosova’da Türk kimliğini tanıma konusunda ilk
adım ise eğitim alanında atılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe, Eğitim Hakkı, Yugoslavya
HISTORICAL PROCESS AND CURRENT SITUATION IN KOSOVO ON
EDUCATION TURKISH
ABSTRACT
In the borders of every state of the Balkans, there is a minority population which belongs to
the same orgin as the people of neighboring states. Kosovo, after the World War I, it was
included in the borders of Kingdom of the Serbs,Croats and Slovenes. With the change of
regimme after the World War II, the state of Yugoslavia was established. In the Yugoslavia,
the republics has a right for a self-determination, but Kosovo has a autonomuos statue under
the Republic of Serbia. After the Balkan War I, the education in Turkish language was
expired. Turks who continue to live in Kosovo becomes an ethnic minority from a dominant
soveregin majority and have lost their right to have an education in Turkish. During the “Cold
War” relations between Yugoslavia and Turkey were extremly bad. In 1948, Yugoslavia
changed its policy for Turks, and it recognized as the ethnic group in Kosovo and Western
Macedonia starting from 1951. The first step of recognizing the Turkish idetity was in the
field of education.
Keywords: Kosovo, Turkish, Right to Education, Yugoslavia
GİRİŞ
Balkanlardaki hemen her devletin sınırları içerisinde komşu devlet halkı ile aynı kökene
mensup azınlık nüfusu mevcuttur. Aslında Balkanlarda yaşanan sorunların temelinde de bu
azınlık sorunu yatmaktadır. Bir devletin içindeki azınlıklar, diğer devletler için müdahale ve
baskı aracı ya da tahrik edilecek bir unsur olarak görülmektedir.
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Devletlerin bu yapısı sonucu Balkanlar, tarih boyunca etnik, Dinî ve siyasi çatışmaların
yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Bu anlamda Kosova, yukarıda tanımlanmaya çalışılan
Balkan yapısının küçük bir modelini oluşturmaktadır. Kosova hakının kökenini en eski
Balkan topluğu olan İlliryalılara dayandırılsa da Arnavutlar, Türkler, Sırplar ve Boşnaklar’dan
oluşan etnik bir yapı mevcuttur. Kosova, tarih süresince Roma İmparatorluğu’nun, Avarların,
Bulgarların ve Sırpların hâkimiyeti altında kalmış bir bölgedir. 1170 yılında Sırpların kültürel
ve idari merkezi olmasından dolayı Sırplar, bu bölgeye sürekli ilgi duymuş ve mücadele
içinde olmaktan kaçınmamıştır. Kral Duşan zamanında da Sırplar en parlak dönemini yaşamış
ve Prizren kenti bu devletin başkenti haline gelmiştir. Bu durum da Sırpların o bölgeye olan
kültürel bağlılığını artırmıştır. Kosova daha sonra 1389 yılında Osmanlı idaresine girmiş ve
uzun yıllar boyunca varlığını bu idarede sürdürmüştür. Osmanlı hâkimiyetine 1479 yılında
Arnavutluk da eklenince Osmanlı Devleti, bu bölgede Müslümanlığı kabul eden Arnavutları
Kosova bölgesine yerleşmeye teşvik etmiştir. Kosova bölgesi, Balkan Savaşları sonrasında 30
Mayıs 1913 Londra Antlaşması ile Sırbistan’a bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
bölge yeni kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı sınırları içine dahil edilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Sırp Hırvat Sloven Krallığı rejim değiştirmiş, yeni bir komünist rejim
kurulmuştur. Yeni kurulan bu rejim ile Sırp Hırvat Sloven Krallığı varlığını Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti olarak devam ettirmiştir. Yeni rejimin sınırları içinde Sırbistan,
Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek cumhuriyetleri yer alırken,
kuzeyde Voyvodina, güneyde de Kosova özerk bölgesi Sırbistan Cumhuriyeti içinde yer
almıştır (Çevikbaş, 2011, s.19).
Bu cumhuriyetler, Yugoslavya Devleti içinde self-determinasyon hakkına ve kendi dillerini
kullanma hakkına sahiptiler. Kosova’ya bu cumhuriyetlerden farklı muamele sergilenmiş ve
Sırplara bağlı özerk statü tanınmıştır. Yugoslavya’yı oluşturan diğer cumhuriyetler kadar
geniş haklar elde edemeyen Kosovalı Arnavutlar, Yugoslavya dönemi boyunca
bağımsızlıklarını kazanmak için çaba harcamışlardır. Fakat Kosova, Yugoslavya içinde hiçbir
zaman cumhuriyet statüsünü kazanamamıştır (Oduncu, 2019, s. 4).
OSMANLI DÖNEMİNDE KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNİN URUMU
Osmanlının bölgeyi fethedip kurumları yerleştirmeye başladığı XV. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Türkçe eğitim kurumları da sistemli bir biçimde kurulmaya başlamıştır. İlk yazılı
belge, 1513 yılında Suzi Çelebi Vakıfnamesi’dir. Vakıfnamede, Prizren’de bir cami, caminin
bitişiğinde bir mektep yaptırıldığı ve mektebe kitaplar vakfedildiği belirtilmektedir. Tanzimat
dönemine kadar Osmanlı’da eğitim 4 yıllık ilkokullar olan sıbyan mektepleri ve daha yüksek
okul olan medreselerde devam etmiştir. Bu kurumlar, devletin kontrolünde olmayan özerk
eğitim kurumları olarak vakıflar üzerinden örgütlenmekteydi (Koro, 2015, s. 5). 1839 yılında
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’ın ilan edilmesiyle sıbyan mektepleri ve medreselerin
yanı sıra, devlet aydınları düzenli ve laik eğitim ve öğretim kurumlarını oluşturma girişiminde
bulunmuşlardır. Kosova’da ilk olarak devlet eliyle modern ilkokul ve ortaokullar 1869
yılından sonra inşa edilmeye başlamıştır. Kosova eğitim bakımından Osmanlı Devleti’nde 32
vilayetten dördüncü sırada yer almıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde Kosova’da
rüştiyelerin (ortaokul) gelişimine de önem verilmiştir. Kosova’nın Priştine, Vıçitırn,
Mitroviça, Gilan, İpek, Prizren ve Yakova şehirlerinde rüştiye okulları çalışıyordu. XIX.
yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başlangıcında İdadiye denilen lise okulların gelişmesine de
ayrı önem verilmiştir. 1905-06 öğretim yılında Kosova’da 4 İdadiye bulunmaktaydı. Kosova
vilayetinde Üsküp, Prizren, Priştine ve İpek’te idadiyeler mevcuttu.
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Okullara gereken öğretmen kadrosunu yetiştirmek ve daha modern bir eğitim yapısı
oluşturmak için Kosova’da eğitimde yeni metodların uygulanmasına karar verilmiş ve
neticesinde, Osmanlı Hükümeti 1879 yılında bir Öğretmen Okulu (Eğitim Fakültesi)
açılmasına karar kılmıştır. Bu karara dayanarak Kosova Vilayeti’nin Priştine kentinde 1880
yılında Darülmuallimin-i Sıbyan açılmıştır. XX. yüzyılın başlangıcında ilk ve ortaokullarda
okuma-yazma öğretmenin yanı sıra matematik, fen, sosyal dersleri verilmiş olup aynı
zamanda öğrencinin kültürel birikimine de katkı sağlayacak faaliyetler yapılmıştır. Ancak,
Kosova’da kurulmuş bu modern eğitim sistemi 1912 yılında ortaya çıkan I. Balkan Savaşı ile
sona ermiştir. Bu savaşta, yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, Kosova, Sancak ve
Makedonya’yı Sırbistan Krallığı’na bırakmak zorunda kalmıştır. Bu yenilgi ile Kosova’da
yaşamaya devam eden Türkler egemen durumdan milli azınlık durumuna düşmüş ve kendi
dilinde, Türkçe eğitim görme hakkını kaybetmişlerdir (Durmuşçelebi, Koro, 2012, s.140-142).
YUGOSLAVYA KRALLIĞI DÖNEMİ KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİ (1912-1951)
I. Balkan Savaşı’ndan sonra Kosova, Sırbistan Krallığı sınırları içinde kalmıştır. Balkan
Savaşları’nda ve sonrasında Sırp orduları, baskı, zulüm ve katliamlar yapmışlar ve buradaki
halkın göç etmesine sebep olmuşlardır. Sırpların bu baskısı sonucu yalnız Kosova vilayetinde
20.000 kadar insanın katlettiğini Avrupa yayın organları yazmış, Balkan Savaşları’ndan sonra
da Sırpların baskısı sonucunda Kosova’da 120.000 Arnavut (Müslüman ahali) Kosova’dan
göç etmiştir (Durmuşçelebi, Koro, 2012, s.140).
Kosova’da, Türklerin sayıları sabit olmamakla birlikte sürekli değişim göstermiş özellikle de
iki dünya savaşı arasında nüfus sayımlarında kendisini Türk olarak gösterenlerin sayısı çok
yüksek rakamlara ulaşmamıştır. 1921 yılı nüfus sayımında 27.920 kişi, 1931 yılında 23.698
kişi, 1939 yılında 24.946 kişi kendini Türk olarak yazdırmıştır. 1953 yılında ise bu sayı 35 bin
olarak kaydedilmiş, 1961 yılında da 25 bine düşmüştür. Toplumda tutunabilmek için kendi
etnik kimliğini saklayarak, sayıca daha fazla olan etnik grup içinde görünme çabasından
dolayı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türklerin sayılarında dalgalanmalar görülürken, 1971
yılından sonra nüfus 12 bin olarak belirlenmiştir. Kosova’da 30 yıldır yapılmayan nüfus
sayımı, 2011 yılında yapılmıştır. Resmî sonuçlar açıklanmasa da, Kosova Türklerinin
sayısının 20 bin ile 80 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir (Elmas, 2014, s.133).
Türkçe; Kosova, Sancak ve Makedonya’dan Müslümanlarının Türkiye’ye göç ettiğinden
dolayı eğitim yapılamaması nedeniyle, Sırpça ise çok az sayıda Türk öğrencilerinin öğrenim
görmesi nedeniyle, Kosova Türklerinin ğitim-kültür seviyesinde ciddi düşüşler meydana
gelmiştir. Osmanlı döneminde daha kaliteli eğitim-öğretim kurumlarından yararlanabilme
imkânına sahip olan Kosovalı Türkler, Balkan Savaşları sonrasında ulusal kimliklerinin
elinden alınmasıyla birlikte daha önceleri sahip oldukları bütün eğitim-öğretim kurumlarından
birdenbire yoksun kalmışlardır. I. Dünya Savaşı döneminde Kosova’yı Avusturya-Macaristan
ve Bulgaristan işgal etmiştir. 1915-1918 yıllarında Mitroviça, Vıçitırn, Aşağı Drenitsa, İpek,
İstok, Yakova ve Prizren etrafında birkaç köy Avusturya-Macaristan; Poduyeva, Priştine,
Gilan, Yukarı Drenitsa, Ferizovik ve Prizren Bulgaristan yönetimi altına girmiştir. AvusturyaMacaristan işgali altında bulunan yerlerde Avusturyalılar, Arnavutlara yönetimde Arnavut
dilini kullanmalarına, okullarında kendi dilinde eğitim almaya, Arnavut bayrağını serbest
kullanmalarına, Arnavutluk ile serbest iletişim kurmalarına, Avusturya-Macaristan
üniversitelerinde öğrenim görmelerine hak vermişlerdir. Bulgaristan yönetim bölgesinde ise
yalnız Bulgar dilinde öğrenim görebiliyorlardı, 1919 – 1941 yılları Eski Yuıgoslavya
döneminde Arnavut ve Türk öğrencilerine beş yıllık ilkokul öğrenimi zorunluydu. Arnavut ve
Türk öğrencileri ilk yılda ilkokul hazırlık sınıfına gitmek zorundaydılar. Hazırlık sıunıfında
Sırpça, Matematik ve Din kültürü derslerini görmekteydiler.
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Hazırlık süreci bittikten sonra da öğrenci dört yıllık ilkokulda öğrenim görebiliyordu. Ancak
ilkokul eğitimi resmi olarak zorunlu olmasına rağmen Sırp idaresi bu duruma gerektiği ilgi ve
özeni göstermemekteydi. Bu yüzden de Kosova’da liseye devam eden Arnavut ve Türk
çocukların sayısı oldukça düşüktü. İki Dünya Savaşı arasında Kosova’da resmî okullarda ana
dilde eğitim verilmemesiyle Arnavut ve Türk çocukları özel Sıbyan mektepleri ve
medreselerinde öğrenim görmek zorunda kalmışlardır. Bu okullar da Arap alfabesi ile İslam
kültürü hakkında bilgi veren kurumlardı. Sıbyan mektebini bitiren öğrenciler öğrenimlerine
Osmanlı döneminden kalma ve Kosova’nın hemen her büyük şehrinde bulunan medreselerde
devam etmekteydi. Bu dönemde Kosova’da okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı da %84
oranındaydı. İki Dünya Savaşı arasında çok az sayıda Arnavut ve Türk çocukları Sırp dilinde
eğitim veren liselerde öğrenim görmüştür. 1941 yılında Eski Yugoslavya’yı faşist güçlerin
işgal etmesiyle, Kosova, Almanya, İtalya ve Bulgaristan işgal bölgesine ayrılmıştır. 1941–
1944 yılları, II. Dünya Savaşı döneminde, Kosova’da Alman ve İtalyan işgali bölgelerinde
Arnavut dilinde eğitim yapılmasına hak verilmiş, savaş esnasında Bulgar yönetim bölgesinde
ise yalnız Bulgar dilinde eğitim-öğretim devam etmiştir. 1944 yılının sonlarında Kosova’nın
faşist işgalinden tamamen kurtarılmasından sonra, yeni kurulan Yugoslavya Federatif Halk
Cumhuriyeti devletinde, Kosovalı Türkler, Batı Makedonya’da yaşayan Türklerle beraber,
verilen tam eşitlik vaadinin kapsamı dışında kalmıştır. Öyle ki yeni kurulan devlette
Kosova’da, dolayısıyla da Batı Makedonya’da yaşayan Türkler 1951 yılına kadar ana dilinde
öğrenim görme hakkına sahip olamamışlardır (Durmuşçelebi, Koro, 2012, s. 142-144).
SOSYALİST YUGOSLAVYA DÖNEMİ KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİ (19511999)
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni kurulacak olan devlette, bütün ulus ve halkların sahip
olduğu gibi, Kosova Türkleri de eşit haklara sahip olacaklarını ümit etmekteydi. Fakat 1944
yılının sonlarında, yeni kurulan rejim Kosova’da ve Batı Makedonya’da yaşayan Türklerin
ulusal haklarını tanımamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilan edilen Federatif
Yugoslavya Halk Cumhuriyeti’nde 1945-1951 yılları arasında Kosova ve Batı Makedonya’da
Türklerin millî hakları tanınmamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük güçler arasında
“Soğuk Savaş” döneminde farklı fikir ayrılıklarından dolayı iki blok meydana gelmiştir. O
yıllarda Yugoslavya ile Türkiye arasındaki ilişkilere bakıldığında son derece kötü olduğu
görülmektedir. Bunun temel nedeni rejim farkı, özellikle de Türkiye’nin karşı bloka yer
almasından kaynaklanmaktadır. 1948 yılında patlak veren İnformbiro (Tito-Stalin) çatışması
ardından, Doğu Bloku’na dâhil olan bütün diğer ülkeler gibi Arnavutluk da her alanda
Yugoslavya ile ilişkilerini dondurmuştur. Bu gelişmeler sonrasında Yugoslavya hükümeti
Türklerle ilgili politikasını değiştirmiştir. Bu değişim sonrası 1951 yılından başlayarak
Kosova ve Batı Makedonya’da Türklerin varlığı tanınmıştır. Kosova’da Türk kimliğini tanıma
konusunda ilk adım eğitim alanında olmuştur. 20 Mart 1951 tarihinde düzenlenen Üçüncü
dönem Bölge Halk Kurulu’nun ikinci sıralı oturumunda: Kosova ve Metohiya Bölgesi
teritorisinde Türk azınlık milleti Türk dilinde eğitim görme hakkına sahip olmuş ve de okullar
açabilme hakkını elde etmiştir. 1951/52 öğretim yılında Türkçe öğrenim görmek için
ilköğretim okullarına ve liselere kayıtlar yapılmıştır. 1951/52 öğretim yılında Kosova’nın
Prizren, Priştine, Gilan, Mitroviça, İpek şehirlerinde ve Mamuşa, Dobırçan (Kosova) ve Bilaç
(Sırbistan) köyünde Türk ilkokulları açılmıştır. Kosova’da Türkçe öğretim yapılan
ilkokullarda ve ortaokullarda 1951 yılına kıyasla, kadro yapısı devamlı iyileşmiştir. 1951
yılında Türkçe öğretim yapılmaya başlandığı dönemlerde hemen hiçbir öğretmen alanında
gerekli olan üniversite diplomasına sahip değildi. 1952/53 yıllarında Kosova’da 5 öğrenci
Üsküp’teki öğretmen okuluna kaydını yaptırmıştır.
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Bu okulu ancak 2 öğrenci 1955/56 yılında bitirmeyi başarmıştır. Kosova’da Türkçe eğitim ve
öğretimin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1962/ 63 öğretim yılında Prizren’in “Cevdet
Doda” Yüksek Pedagoji Okulu’nda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, “Dimitriye Tucoviç”
öğretmen okulunda öğretim yılında bir karma sınıf (Sırp, Boşnak, Karadağlı ve Türk
öğrencilerinden) ve 1963/64 öğretim yılında ise Türk öğrencilerden oluşan bir Türkçe sınıf
açılmıştır. Prizren’de Yüksek Pedagoji Okulu 1964/ 65 öğretim yılına kadar çalışmıştır. 1965
yılına kadar Prizren “Cevdet Doda” Yüksek Pedagoji Okulu çerçevesinde çalışan Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünden 9 öğrenci mezun olmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 1965/66
öğretim yılında Priştine Yüksek Pedagoji okuluna taşınmıştır. 1962-1971 yılları döneminde
çalışan Prizren Öğretmen Okuluna ise 157 öğrenci kaydını yapmıştır. Öğretmen okuluna kayıt
olan 157 öğrenciden 90 öğrenci mezun olmuştur. Tüm bu çabalara rağmen XX. yüzyılın
altmışlı yıllarında öğretmen kadrosu memnun edici bir seviyeye ulaşamamıştır. Türkçe
eğitimi için kadro YPO Türk Dili ve Edebiyatı ve öğretmen okulundan başka, 1973 yılında
Priştine Üniversitesi’nde Arnavutça ve Sırpça okutulan Şarkiyat, 1988/89 öğretim yılında
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasıyla yetişmeye başlamıştır. 60’lı yıllarda Türk
öğrencilere burs vererek kadro yetiştirilmesine önem verilmiştir. 1991/ 92 öğretim yılında
Kosova’da Türkçe eğitim yapılan ilköğretim okullarında 121 öğretmen çalışmakta idi. 1992
yılında Türkiye “Büyük Öğrenci Projesi”ni uygulamaya başladıktan sonra Kosova’da Türkçe
öğrenim gören liselerden mezun olan gençler Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmeye
başlamışlardır. Bu gençler daha çok XXI. yüzyılın ilk yıllarında üniversiteleri ve
yüksekokulları bitirmişler ve Türkçe eğitimi için kadro yetişmeye başlamıştır. Yeni Sosyalist
Yugoslavya döneminde Kosova’da Türkçe eğitiminde çözülmeyen sorunlarından biri
mutlaka, ders kitapları ve öğretim araçları sorunudur. 1968 ve 1971 Anayasa değişiklikleriyle
ve bilhassa 1974 Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin Anayasası’yla federe
devletten birçok yetki ve görevler Cumhuriyet ve Özerk bölgelere de geçmiştir. Yugoslavya
devlet sisteminde yapılan bu değişmelerle Kosova Özerk Bölgesi’ne de eğitimde müfredat
hazırlama yetkisi verilmiştir. Kosova’da ders kitaplarını “Kosova Ders Kitapları Yayınlama
Kurumu” yayınlamıştır. Kosova’da Türkçe eğitiminin diğer önemli sorunlarından biri ders
araç ve gereçleriyle okulların donatılmasıdır. Kosova’da çok az sayıda öğrenci ile Türkçe
eğitimi yapıldığından dolayı, bu okullar için ders araç ve gereçlerin temini çok zor olmuştur.
Bu ders araçlarının basımı için maddî imkansızlıktan ve kadro yetersizliğinden dolayı ders
materyallerinin basımı yapılamamıştır. Bunun çözümü ise Türkiye’den bağış yoluyla gelen
kitaplar sayesinde çözülmüştür (Durmuşçelebi, Koro, 2012, s. 144-146).
SONUÇ VE ELEŞTİRİ
Kosova’daki Türklerin bugünkü durumu, uluslararası hukukta “azınlık” tanımı içine
girmektedir. 1999 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan anayasada, Türklerin
yoğun olduğu bölgelerdeki seçimlerde, yerel seçim barajı olan %6 oranının geçilmesi
durumunda Türkçenin, Arnavutça ve Sırpçanın yanında Türkçe’nin de resmî dil olarak kabul
edilmesi hususu yer almaktadır. Bu barajın aşılamadığı yerlerde Türkçenin resmî dil olarak
kullanılamayacak olması, Türklerin 1974 Anayasası’nda belirtilen Türkçenin devlet
dairelerinde, okullarda, basın-yayın organlarında resmî düzeyde kullanılması hakkını
kaybetmelerine neden olmuştur. Bugün Türkler yoğun olarak Kosova’da Prizren, Mamuşa,
Gilan, Priştine, Mitroviça, Vıçıtırın şehirlerinde yaşamaktadır. İpek, Yakova ve Doburçan
şehirlerinde de Türk aileler bulunmaktadır. 2008 yılında kabul edilen Kosova Anayasası’nda
Kosova çok ırklı bir toplum olarak tanımlanmış, ülkenin resmî dilleri Arnavutça, Sırpça ve
İngilizce olarak kabul edilmiştir.
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Türkçe bugün %6’lık seçim barajı nedeniyle bu bölgelerden yalnızca Prizren ve Mamuşa
Belediyelerinde resmî dil olarak kullanılmaktadır (Elmas, 2014, s.135). 1912-1951 yılları
arasında eğitim kurumlarında dersler sadece Sırpça ve Arnavutça verilmiştir. Bu nedenle,
Kosovalı Türkler eğitimlerine ana dillerinde devam edememiş; 1945 yılına kadar Sırpça, 1945
yılından sonra Arnavutça eğitim almak zorunda kalmışlardır. Kosovalı Türkler, Türkçe eğitim
sürecinde, öğretmen sayılarının ve ders kitaplarının yetersizliği, ekonomik sıkıntılar nedeniyle
fiziki koşulların elverişli olmaması gibi bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Son zamanlarda ise
Türk aileler, Türkçe eğitim aldıkları için Arnavutça bilmeyen ya da iyi düzeyde Arnavutça
konuşamayan gençlerin mezuniyet sonrası işsiz kalacaklarını düşündüklerinden çocuklarını
Arnavutça eğitimin yapıldığı okullara yönlendirmektedir (Elmas, 2014, s.137-138).
Kosova’da bugün eğitim sistemi Eğitim Bilişim Teknoloji ve İnnovasyon Bakanlığına
bağlıdır. İlk ve orta öğretim dokuz yıla eşittir. Eğitime başlama yaşı ise 6’dır. Günümüzde
Kosova’da Gilan, Dobırçan ve Mitroviça’da öğrenci sorunları yaşanmaktadır. Geçen yıl
Türkçe eğitim öğretim yılında neredeyse yok denecek kadar az sayıda öğrenci kayıt
yaptırmıştır. Kosova’da Türkçe eğitim alan öğrencilere Arnavutça dersi veren öğretmenlerin
yetersiz ve sınırlı olmasından dolayı Türk kökenli aileler bu yetersizliği görüp, ileri
dönemlerde çocuklarının Arnavutçadan yoksun kalacağı endişesiyle, çocuklarını Türkçe
eğitimi veren okullar yerine Arnavutça eğitimi veren okullara kayıtlarını yaptırmaktadır.
Kosova’da resmî dilin Arnavutça olması ve Türk kökenli çocukların Arnavutça öğrenemeyip
işsiz kalması tedirginliği malesef ki günümüzde, Türkçe eğitime olan önemi ve ilgiyi
azaltmaktadır. Ayrıca Kosova’daki okullarda Türkçe ders kitaplarının yıllardır aynı olması,
güncel eğitim bilgilerinden yoksun kalınması bakımından Türkçe eğitimi yine ilerleme
kaydedememektedir. Kitaplar bir üst döneme geçen öğrenciler alt dönemdeki öğrencilere
kitaplarını vermektedir. Bu süreçte de yıpranan, eskiyen, yırtılan kitapların varlığı söz
konusudur. Bu da ciddi problemlere yol açmaktadır.
Ayrıca Kosova’da bugün üniversite düzeyinde Türklere açılan alanlarda Sınıf Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği, TIT ( Elektronik Haberleşme Teknolojisi) bölümleri mevcuttur.
Yıllardır bu alanların mezun vermesinden dolayı bu alanlarda ihtiyaç durumunun olmaması
bilakis fazla mezun olması nedeniyle, Türkçe eğitimi alan gençler kendi alanı dışında bir
meslek edinmektedir. Bu alanların dışında bir bölüm açılması kaçınılmaz bir çözümdür.
Açılan kontenjan karşılığında çok sayıda kişinin yedekte olması veya işe alınamaması sonucu
gençler de Kosova’dan yurtdışına göçe mecbur kalmaktadır. Türkiye’de eğitim görme hakkı
neticesinde Kosova’da çok sayıda genç farklı alanlarda üniversiteden mezunu olmuş ve
alanlarında da başarı sergileme imkânına sahip olabilmiştir.
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1869-1872 MİTHAT PAŞA’NIN BAĞDAT’TAKİ MALİ REFORMLARI
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SAMANCI
Yozgat Bozok Üniversitesi- İİBF – Maliye Bölümü
ORCID:0000-0003-3185-5477
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 20 Şubat 1869 tarihinde Bağdat valiliğine atanan Mithat Paşa’nın Irak
tarihinde iz bırakan mali ve iktisadi reformların değerlendirilmesidir. 1864 yılında Vilayetler
Nizamnamesiyle birlikte çıkarılan ancak uygulama alanı bulamayan Yeni Mali Yönetim
Kanunu Paşa tarafından yürürlüğe konulmuştur. Kanun’un amacı Irak vilayetlerinin
İstanbul’a tabi olmasını sağlayarak merkezden yönetim modelinin uygulanması ve modern
devlet anlayışının gerçekleştirilmesidir. Mali kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla
Bağdat, Basra ve Musul Vilayetlerine üç Defterdar, tahrir işlemlerinin yapılması ve
denetlenmesi amacıyla muhasebe ve gümrük memurları tayin edilmiştir.
Mithat Paşa’nın vergilendirme alanında yaptığı reformlardan en dikkat çekeni, aşiret reisleri
tarafından hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın halktan toplanan vergilerin kaldırılması
olmuştur. Ayrıca, pazar yerlerinde satılmak üzere şehir girişlerinde alınan İhtisab Resmi,
yakacak olarak kullanılan kömürün satış fiyatı üzerinden % 20 oranında uygulanan Kömür
Hums’ı, tarım arazilerinde İnek Baş Vergisi, Ağnam ve Baç Resmi gibi mali yükümlülüklere
son verilmiştir. Şeker üretimini teşvik etmek amacıyla bölge dışından getirilen şeker pancar
tohumları gümrük vergisinden muaf tutulmuş ve meyve ağaçlarından alınan vergi için her yıl
tahminlere dayalı usulden vazgeçilerek dönüm başına sabit vergi alma yöntemi kullanılmıştır.
Ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi için zirai ürünlere sadece aşar vergisi uygulanmıştır.
Hurma ağaçlarının sayısı ve üretimini arttırmak amacıyla vergi indirimleri yapılmıştır. Sonuç
olarak 1869 yılı Mithat Paşa’nın Bağdat valiliğine gelmesi Irak için dönüm noktası olmuş ve
bölgenin içinde bulunduğu kaos ortamından çıkış noktası olduğu söylenebilir. Osmanlının
sahip olduğu güçlü merkezi devlet yapılanmasının sayesinde bölgeye hâkimiyetin artmasına
neden olmuştur. Vergilendirme alanında kullanılan teşvik, muafiyet ve vergi indirimleri tarım
sektöründe üretimin artmasına ve devletin finansman kaynaklarının çeşitlenmesine yol açarak
bölgenin gelişmesine ve halkın refah düzeyinin artmasına katkı sunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mithat Paşa, Mali Reform, Bağdat Valisi.
1869-1872 MITHAT PASHA'S FINANCIAL REFORMS IN BAGHDAD
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the financial and economic reforms of Mithat Pasha who
was appointed as a governor of Baghdad on February 20, 1869, which left a mark in the
history of Iraq. The New Financial Management Law, which was enacted in 1864 with the
Provincial Regulations but could not find an application area, was put into effect by Pasha.
The purpose of the law is to ensure that the provinces of Iraq are subject to Istanbul. On this
occasion, it is the implementation of the centralized administration model and the realization
of the modern state understanding. Three Treasurers to the Provinces of Baghdad, Basra, and
Mosul to use financial resources more efficiently. Accounting and customs officers have been
appointed to carry out and audit the registration procedures.
The most striking of Mithat Pasha's reforms in the field of taxation was the abolition of the
taxes collected from the people without any legal basis by the clan leaders.
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In addition, financial obligations such as “İhtisab Resmi” taken at city entrances to be sold in
market places, “Kömür Hums’i” applied at the rate of 20% over the sale price of coal used as
fuel, Cow Head Tax in agricultural lands, Ağnam and Baç Tax were abolished. To exhortated
sugar production, sugar beet seeds brought from outside the region were exempted from
customs duty and the method based on estimates was abandoned every year for the tax taken
from fruit trees, and the method of obtaining a fixed tax per acre was used. To realize
economic development, the tithe was only applied to agricultural products. Tax reductions
were made to increase the number and production of date palm trees. As a result, with Midhat
Pasha's being the governor of Baghdad in 1869, it was a turning point for Iraq and it can be
said that it was the point of departure from the chaos environment of the region. Thanks to the
strong central state structure of the Ottoman Empire, led to an increase in the empery of the
region. Incentives, exemptions, and tax reductions used in the field of taxation have
contributed to the development of the region and the increase of the welfare level of the
people by leading to an increase in production in the agricultural sector and the diversification
of the state's financing resources.
Keywords: Mithat Pasha, Fiscal Reform, Governor of Baghdad.
GİRİŞ
Osmanlı devletinin önemli siyasetçilerinden olan Mithat Paşa (1869-1872) yıllarında Bağdat
Valiliği görev sürecinde birtakım iktisadi ve mali reformlar gerçekleştirmiştir. Yapılan
reformlar bölgenin gelişmesine katkı sağlayarak, toplumun bilinç ve refah düzeyini
artırmıştır. Vilayetler Nizamnamesinin uygulanmaya konulması, Osmanlı’nın bölge
hâkimiyetinin artmasına neden olmuş ve aşiretleri arasında çıkacak çatışmalara son
verilmiştir. Bağdat Vilayetinde tarımsal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla bazı
vergi indirim ve muafiyetlerinin uygulanması tarım sektörünün gelişmesine yol açmıştır.
Mithat Paşa’nın üç yıllık Bağdat Valilik döneminde gerçekleştirdiği ekonomik ve mali
reformların değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını teşkil etmiştir. Çalışmanın birinci
kısmında Mithat Paşa’nın hayatı hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci kısımda,
Paşa’nın Bağdat Vilayetindeki ekonomik ve sosyal reformlara değinilmiştir. Çalışmanın son
kısmında ise, Mithat Paşa’nın bölgede gerçekleştirdiği vergi reformları değerlendirilmiştir.
1. MİTHAT PAŞA HAKKINDA GENLE BİLGİLER
19. Yüzyılda Osmanlı’nın önemli siyasetçilerinden olan Mithat Paşa, 18 Ekim 1822 tarihinde
İstanbul’da doğmuştur. Babası Rusçuklu Hacı Ali Efendi’nin oğlu Hacı Hafız Mehmet Eşref
Efendi’dir. Çocukluğu Babasının Naip (Kadı vekili) olarak görev yaptığı Vidin ve Lofça’da
geçti. Divan-ı Hümayun kaleminde gösterdiği başarısı, zekâ ve kabiliyetiyle kısa sürede
amirlerinin dikkatini çekmesi nedeniyle kendisine “Mithat” mahlası verildi ve ömrünün
sonuna kadar Ahmed Mithat adını kullanmıştır1. On iki yaşında babasıyla birlikte İstanbul’a
dönerek Fatih Cami’nde dönemin tanınmış âlimlerinden dersler aldı. Arapça ve Farsça
dillerinin yanında mantık ve İslam hukuku da öğrendi. 1840 yılında Sadaret Mektubi Kalemi
’ne atandı. Sadaret Mektubi Odası’nda dört yüz kâtip adayı bulunmasına rağmen, bunların
çoğu usul nizam dışına çıkmışlar yazı yazmayı dahi bilmiyorlardı. O dönemde yapılan terfiler
devlet hizmetinde layık kâtiplerden daha çok iltimasla yapılmış ve Paşa’nın yükselme olanağı
olmamıştır. 30 Ağustos 1842’de Şam Defterdarlığı’na tayin olunan Faik Efendi ile birlikte
Türkçe Tahrirat katibi tayin edilerek Şam’da gitmiştir.
1

Yavuz ÖZGÜLDÜR & Serdar ÖZGÜLDÜR, (1994). 1876 Anayasası’nın Hazırlanmasında Mithat Paşa’nın
Rolü ve Fonksiyonu, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
Cilt:5, Sayı:5, s.311.
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Bir yıl sonra Sayda Defterdarlığı’na nakil edilmiştir. Kapudan-ı Derya Halil Rıfat Paşa ve
Faik Efendi’nin tavsiyesi üzerine Sayda’da Midhat Efendi’ye Hâcelik rütbesi ihsan
olunmuştu. Faik Efendi’nin istifası üzerine 1845 yılı Temmuz ayında İstanbul’a dönmüştür2.
1845-1848 Yılları arasında Şam, Konya ve Kastamonu’da aynı vazifesini yapmıştır. 1849’da
Meclis-i Vâlâ bünyesindeki Mazbata Odası’na nakil edildi. 1850 yılında ise, mümeyyizlik
rütbesi ikinci dereceye yükseltilmiştir. Remzi Efendi’nin Mekke Müdürlüğü’ne gönderilmesi
üzerine 2 Ocak 1851’de Mazbata Odası Baş Halifesi olarak çalışmaya başladı ve iki ay sonra
kendisine Mütemâyiz rütbesi verilmiştir.
Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Paşa, görevinde göstermiş olduğu başarılarından dolayı, 1861
yılında Padişah Abdülmecid’e yaptığı teklifle Mithat Paşa’ya Vezirlik rütbesi ve Paşa unvanı
verilerek Niş Valiliği’ne atanmıştır. Mithat Paşa, Niş bölgesinde eşkıyalık hâdiselerini
önlemiş, bölgenin emniyetini sağlayarak İslâm ve Hristiyan ahalinin barış içinde yaşamaları
için etkin önlemler alarak bayındırlık, maliye ve idari alanlarında başarılı çalışmalarla
dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır3. 1863 yılında vilayetlerde yeni bir idari düzen
kurulması ve Mithat Paşa’nın Niş’te uyguladığı düzeni benimsenerek Keçecizade Fuat Paşa
başkanlığında bir komisyon kurularak Tuna Vilayeti Nizamnamesi hazırlandı. Tuna Vilayet
Nizamnamesi 1864 yılında yeni sistemin uygulanacağı örnek bir vilayet olarak Tuna vilayeti
kuruldu. Niş, Silistre ve Vidin eyaletlerinin birleştirilmesinden oluşan Tuna eyaletine 1864
yılında vali olarak Mithat Paşa atanmıştır. Günümüz Bulgaristan’ın büyük bir kısmını teşkil
eden Tuna vilâyetinde üç buçuk yılda tarım sektörü, kara ve nehir ulaşımında da önemli
gelişmeler yaşanmış. Ziraat Bankası’nın kuruluşu ile sonuçlanacak olan Menâfi-i Umûmiyye
sandıkları kurulmuştur. Bununla beraber 1865 yılında Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk
Vilâyet Gazetesi Türkçe ve Bulgarca Tuna Gazetesini çıkarması ve güvenliğin temin edilmesi
gibi hususlar nedeniyle yeni vilâyet nizamnâmesinin uygulanabilirliğine kanaat getirilerek
vilâyet sistemi birkaç yıl içeresinde Bosna, Suriye, Halep ve Bosna başta olmak üzere ülkenin
diğer bölgelerine de yayılmıştır4. Mithat Paşa’nın Tuna Vilayetinden ayrılması ardından
Bulgar isyanı meydana gelmiştir. Sultan Abdülaziz, bu isyanı bastırması için Paşa’yı
görevlendirmiştir. Paşa yirmi gün içinde ayaklanmayı bastırdı ve İstanbul’da yeni atandığı
Şurayı Devlet Başkanlığı’na geri döndü. 1869 yılında Mithat Paşa Bağdat Valiliğine
atanmıştır. Paşa bölgede özellikle güçlü aşiretlerin halkın arazisine el koymalarını engellemek
ve devlet hâkimiyetinin sağlanması amacıyla Irak topraklarını tapu ile dağıtarak tarımın
gelişmesine yol açmıştır. Paşa’nın Bağdat valiliğinde gerçekleştirdiği reformlar, çalışmanın
ilerleyen kısmında anlatılacaktır.
1872 yılı Temmuz ayı sonunda Mithat Paşa Sadrazam olmuştur. Paşa’nın göreve başladığı
gün, sürgün olan nezih devlet adamlarını İstanbul’a getirmiştir. Ancak bu durum saray
tarafından hoş karşılanmamıştır. Eski sadrazamdan devletin hazinesinden zimmetine para
geçirenlerden bu paraları geri almaya kalkışması kendisini zor durumda bırakmıştır. Mithat
Paşa sadece üç ay sadrazamlık yapmış olmasına rağmen, Anadolu ve Rumeli demiryolu
ağının yapım çalışmalarını başlatmıştır5. Sadrazamlık görevinden sonra Edirne Valiliği,
1873’te Adliye Nazırlığına atandı ve kısa bir süre sonra görevinden azledildi. 1876 Mayıs
ayında Abdülaziz devrilip Beşinci Murat tahta geçirilmiştir.
2

Adem KORKMAZ, (1996). Mithat Paşa’nın Hayatı, İdari ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s:11.
3
Soyalp TAMÇELİK, (2000). Osmanlı Devleti’nde Anayasal Yönetim Faaliyetleri ve Mithat Paşa’nın
Anayasa Taslağı, Erdem Dergisi, Cilt:12, Sayı:36, s.1011.
4
Gökhan ÇETİNSAYA & Tufan BUZPINAR, Mithat Paşa (1822-1884) Osmanlı Sadrazamı, İslam
Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı. https://islamansiklopedisi.org.tr/midhat-pasa. (11.06.2022).
5
Mithat Paşa Bir Özgürlük Savaşımcısıdır. https://core.ac.uk/download/pdf/38326683.pdf. (10.06.2022).

639

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Ağustos ayında ise, Beşinci Murat tahttan indirilerek İkinci Abdülhamit padişah ilan edildi.
Mütercim Rüştü Sadrazam olsa da rejim değişikliğinin mimarı Mithat Paşa olmuştu. Paşa’nın
milis güç oluşturduğu ve Osmanlı saltanatına son vereceği gibi söylentiler yayılmıştır. Aralık
1876’da Mithat Paşa tekrar sadrazamlığa atandı. İkinci Abdülhamid, Şubat 1877’de Mithat
Paşa’yı azlederek bir gemiyle ülke dışına sürdü ve bir yıl sonra dönmesine izin verildi. Dokuz
ay süren Aydın Valiliği görevi yaparak okul inşaatı ve sanat okulları yaptırmıştır. Padişah
Sadrazam Sait paşa olmak üzere Mithat Paşa’ya karşı kışkırtılmış ve suikast düzenlemek
üzere yaverlerinden birini göndermiştir. Mithat Paşa bu durumu öğrenerek Fransa
Konsolosluğu’na sığınmış ve üç gün sonra teslim olmuştur. İstanbul’da kurulan özel bir
mahkeme Mithat Paşa’yı, Abdülaziz’in katiliyle suçlayarak idama mahkûm etmiştir. Fakat
İkinci Abdülhamid bu cezayı müebbet hükmüne çevirmiştir. Mithat Paşa, arkadaşlarıyla
birlikte 20 Temmuz 1881’de Hicaz’daki Tâif Kalesi’ne gönderilmiştir. Mithat Paşa, bu kalede
25 Nisan 1884’te boğularak öldürülmüştür6.
2. MİTHAT PAŞA’NIN BAĞDAT VİLAYETİNDEKİ İKTİSADİ VE SOSYAL
REFORMLARI
Osmanlı’nın önemli siyasetçilerinden olan Mithat Paşa, 1879-1872 yılları arasında Bağdat
Valiliği yaptığı sırada Irak toplumunun alışık olduğu monoton hayatı değiştirmiş ve önemli
reformlara imza atmıştır. Namık Paşa’nın başlattığı imar ve yapılanma projelerini
tamamlamıştır. Kamu binaların inşa edilmesi, askeri fabrikaların kurulması, hastane, okul,
darülaceze, yetimhane, El Kark ile Kazimiye arasında tramvay hattının inşa edilmesi, millet
bahçesinin açılması, belediye meclislerinin kurulması, Yeni Vilayetler Nizamnamesinin
uygulanması, vali ve kaymakamların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Nasiriye ve Rumadi
illerinin kurulması gibi bir takım başarılar geçekleştirmiştir7.
Mithat Paşa kendisinden önce Bağdat'a gelen bütün valilerden genel olarak ticari, sınai ve
mimari alanda reform hareketleri ve düşünce hareketlerini teşvik etmek amacıyla Ez-Zevrâ
gazetesini kurmuştur. Arapça ve Türkçe dillerinde yayın yapan gazetede devlet ve bireylerin
yaptıkları faaliyetleri konusunda yazarları cesaretlendirerek eleştiri ve reform talep etme
hakkı tanımıştır. Zorbalık ve hırsızlık olaylarına son verip bölge güvenliğini sağlamıştır8.
Tuna Velayeti’nde denenen ve başarı gösteren Vilayetler Nizamnamesi Bağdat’ta da
uygulanmıştır. Bölge; Sancak, kaza, nahiye ve köy olarak taksim edilmiştir. Bağdat Vilayeti;
Bağdat, Musul, Süleymaniye, Şehrizor, Divaniye, Kerbela, Delim, Basra, Amare ve Müntefik
olarak on sancağa bölünmüştür. Kaza ve nahiyeler de bağlantılarına göre bu sancaklara taksim
edilmiştir. Vilayet usulünün uygulanmasıyla sisteme ayak uyduramayan, Kanun’a aykırı
davranan ve suç işleyen memurlar görevlerinden alınmışlardır. Üstün hizmet gösteren bazı
memurlar da çeşitli rütbelerden nişanlar verilmiştir9.

6

TAMÇELİK, a.g.e., s.1014.
Muhammed Nadir ALI & Omar Ali ALI, (2022). The Ottoman Presence In Iraq: A Civilized Project or a
Colonial Occupation?, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol:6, Issue:1, p.7.
8
İbrahim ŞABAN, (2011). XIX Yüzyıl Osmanlı Irak’ında Edebi ve Kültürel Çevre, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, s. 29.
9
İlber ORTAYLI, (1974). Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü, Sevinç Matbaası, Ankara, s.39.
7
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19. Yüzyılda önemli taşıma araçlarından biri olan tramvay hatları yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bağdat Vilayetinde, AT’larla çekilen ve yedi kilometre uzunluğunda olan Kerk ile Kazimiye
arasında Tramvay hattı inşa edilmiştir. Bağdat’ın Kazimiye ilçesinde hazreti Musa Elkazım
ile Muhammed El Cevad mezarlerinin bulunması nedeniyle önemli dini münasebetlerde
milyonlarca ziyaretçisi olan ve bu bölgenin potansiyel gelir elde etme niteliğine sahip olacağı,
Paşa’yı tramvay hattının inşası için harekete geçirmiştir. Şehrin modernleşmesi, halkın ve
ziyaretçilerin çilesini azaltmak amacıyla Tramvay Şirketi kurulmuştur. Şirket hisseleri ( Hisse
bedeli 250 Kuruş) satılarak yapı maddeleri, taşıma kabinleri, At satın alınması ve işçilik
ücretleri karşılanmıştır. Birkaç gün içinde 784 hisse satılmıştır. Tramvay şirketinin 6 bin
hissesi satılmıştır. İnşaat maliyeti 18 bin Lira olan Tramvay hattı sadece bin hissenin
satışından finanse edilmiştir. Şirketin kar oranı % 20’ye ulaşmış ve hissedarlara kar payı
dağıtılmıştır. Tramvay hattı 70 yıl aktif olarak çalışmış ve 1914 yılında faaliyeti
durdurulmuştur10.
Mithat Paşa, Bağdat’ı doğal afetlerden ve kış aylarında Dicle ve Fırat nehirlerinin su
taşkınlıklarını görüşmek üzere Amerikalı gezgin William Berry Fog’la görüşmüştür. Paşa’nın
Dicle nehri üzerinde asma köprü inşa fikri olduğu ve Amerika’da bu konuda tanınan
şirketlerle iş birliğinin yapılmasını iletmiştir. Fog, Amerika’da çok sayıda köprünü olduğu ve
dünyanın en uzun asma köprüsüne sahip olduğunu aktarmış ve ülkesine dönüşte bu konuda
yardımcı olacağı sözünü vermiştir11. Paşa, halktan toplandığı yardımlarla Bağdat’ın Kark
bölgesinde Gureba Hastanesi inşaatı başlamıştır. Paşa’nın görevinden ayrılmasıyla çalışmalar
ara verilmiş ve 1879 yılında hizmete açılmıştır12.
Paşa, Bağdat Vilayetinde sanayi devriminin gerçekleştirmesi ve ara eleman yetiştirmek
amacıyla meslek okulu kurmuştur. Bağdat, Basra ve diğer illerde bulunan iyiliksever ve
tüccarlardan yardım toplayarak hem okul ihtiyaçları karşılanmış hem de okuyan öğrencilere
destek olmuştur. Yetim ve geliri düşük ailelerden oluşan 144 öğrenciyle demirci, dokumacı,
marangoz ve ayakkabıcı gibi birçok alanda ara eleman yetiştirmiştir. 1917 yılında İngilizlerin
Irak’ı işgal etmesiyle birlikte meslek okullarına son verilmiştir13.
19. yüzyılında Irak’ta karşılaşılan önemli problemlerden biri, aşiret sisteminin hâkim olması
ve bu aşiretlerin büyük alanda topraklara sahip olmaları idi. Güçlü aşiretler zayıf olan
aşiretlerin ve kimsesizlerin arazilerine el koymuştur. Yerleşik köylüler topraklarını terk
etmeye başlamasıyla boş kalan topraklara el konmuş olup tapu ve mülkiyet sorunları ortaya
çıkmıştır. Osmanlı hükümeti Irak bölgesindeki yerel eşraf ve kölemen valiler arasında köprü
kurmak, ilişkileri ılımanlaştırmak için idari düzenlemeler yapmıştır. Osmanlı Devleti yeni bir
iskân politikası başlatarak boşalan toprakları iktisadi hayata kazandırmak amacıyla sorun
yaratan göçebe aşiretleri bölgeye yerleştirmeye çalışmıştır. Mithat Paşa, göçebe olarak yaşam
süren aşiretlere tapu ile arazi dağıtmaya başlamış ve yerleşik hayatı teşvik etmiştir. Göçebe
aşiretler yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaları neticesinde isyanlardan vazgeçip devlet
iradesine saygı duymalarını sağlamıştır. Yerleşik hayata geçmek istemeyen aşiretler ise,
hükümet tarafından tespit edilerek yapacakları olası saldırılara karşı önlem alınmıştır14.

10

Salah ABDULRAZZAK, (2019). Mithat Pasha and His Reforms in Iraq. www.azzaman.com. (10.06.2022).
ALI & ALI, a.g.e. s.9.
12
Abbas El Azzawi El MUHAMI, (2004). Encyclopedia of History of Iraq Between Tow Occupations, Part
VII, Beirut, p. 199.
13
ALI & ALI, a.g.e. s.8.
14
Sümeyye Büşra AVCI, (2022). Osmanlı Dönemi’nde Irak’ın Mahalli İdari Yapısı, Journal of Social Sciences
and Humanities, Cilt:6, Sayı:1, s.6.
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Mithat Paşa’nın aşiretleri yerleşik hayata teşvik etmek amacıyla, 1870 yılında Tapu Kanun’u
ihdas edilmiştir. İlk Tapu Dairesi Bağdat Vilayet merkezinde hizmete açılmıştır. Tapu
Kanun’un amacı15;

Kabilelerin göçebe hayatlarına son vererek merkezi yönetime tabi olmaları,

Aşiretler arasında çıkacak silahlı çatışmaları kontrol altına almak,

Vergilerin toplanması ve zorunlu askerlik hizmetinin uygulanması için nüfus sayının
gerçekleştirilmesidir.
Tapu Kanun’una göre, ödeme kolaylıkları sağlanarak miri arazileri aşiretlere istimlak
edilmiştir. İstimlak sonucu 1871 yılında 5 Milyon 777 bin Kuruş gelir elde edilmiştir. Toprak
üzerinde yapılacak faaliyet aşiret reislerinin yetkisine bırakılmıştır. Mithat Paşa, El Sadun
evinden El Müntefik aşiretler şeyhi olan Nasir El Sadun’u yanına davet ederek miri arazilerin
kendi adına tescil edildiği takdirde gücünü artacağına ikna etmiştir. Paşa böylece miri arazileri
devletin kontrolü altına almış ve aşiret reisleriyle iyi ilişkiler tesis etmiştir16.
Süleymaniye, Musul ve Şehrizor sancaklarında uygulanan Askeri Kura Usulü, Bağdat
Vilayetine de getirilmiştir. Ancak bu usul Arap kabileleri tarafından hoş karşılanmamıştır.
Paşa’dan önceki valiler halkın bu muhalefetinden çekinerek bu konuda herhangi bir adım
atmamışlardır. Ancak Mithat Paşa bu uygulamanın Bağdat’ta uygulanması durumunda diğer
bölgelerde de uygulanabileceği düşüncesindeydi. Bu düşünceyle 1869 yılı ortalarında
Bağdat’ta nüfus sayımı yapılarak askerlik çağında olanlar tespit edilmiştir. Bağdat’ta Altıncı
Ordu’ya alınması gerek 300 kişi kura çekilerek askere alınmıştır. Bağdat, Kerbela ve Hille
sancaklarında da kuraları çekilerek bu usul yaygınlaştırılmıştır17.
3. MİTHAT PAŞA’NIN BAĞDAT VİLAYETİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MALİ
REFORMLAR
1864 yılında çıkarılan Yeni Mali Yönetim Kanun’u, 1869 yılında Mithat Paşa Bağdat
valiliğine getirildikten sonra Vilayetler Nizamnamesi ile birlikte uygulama olanağı bulmuştur.
Yeni Mali Yönetim Kanun’un amacı18;

Irak vilayetlerinin İstanbul’a tabi olmasını sağlayarak merkezden yönetim modelinin
benimsenmesi,

Seçilmiş yerel yönetimler kurarak halkın yönetime katılması,

Modern devlet anlayışının gerçekleştirilmesidir.
Mali kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Bağdat, Basra ve Musul Vilayetlerine
birer Defterdar, tahrir işlemlerinin yapılması ve denetlenmesi amacıyla muhasebe ve gümrük
memurları tayin edilmiştir. Maliye Bakanı tarafından tayin edilen defterdar, vilayet
meclisinde daimi üyedir ve vilayetin mali işlerinden sorumlu olmuştur. Bağdat defterdarına
altı bin, Basra beş bin ve Musul defterdarına dört bin kuruş maaş tahsis edilmiştir. Aynı
şekilde Maliye Bakanı tarafından tayin edilecek muhasebeci, defterdara bağlı olacak ve kendi
bölgesinde işlerin muhasebesini yapmakla görevlidir. Bağdat Vilayeti Gümrük
Müdürlüğü’nde görevli memurlar, Arap Körfezi, İran ve vilayetler arasında çeşitli mallardan
alının gümrük vergisi hesaplama ve tahsil işlemlerini yapmışlardır19.
15

Bedir Mustafa ABBAS, (1997). Educational Life in Baghdad State, PhD Thesis, Mosul University, p.11.
Mohammed Jabar Ibrahim AL JAMAL, (2010). Iraq’s Modern Environment-Entellectuel and Political
Impact (1869-1914), Baghdad, p.36.
17
Adem KORKMAZ, (2009). Mithat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-1872), Tarih Dergisi, Sayı:49, s.117.
18
Ghanem Mohammed ALI, (1989). The Ottoman Financial System in Iraq, MSc Thesis, Mosul University,
p.47.
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Bağdat ve civarı bölgelerde yüksek miktarda hurma yetiştirildiğinden, mahsuller daha
ağaçtayken vergi memurları aracılığıyla tahminen beyan ettirilmiştir. Mültezimler vasıtasıyla
Öşür (1/10) ve Hums (1/5) miktarda vergi hesaplanmıştır. Vergi memurları ile mültezimler
anlaşarak hesaplanan vergilerin iki katını beyan ederek bahçe sahiplerinden haksız vergi
alınmasına sebep olmuştur20. Mithat Paşa Bağdat’a vali olarak atandığında vergilendirme
konusunda yaptığı ilk icraatları, verginin toplanması ve vergi oranlarına ilişkin yönetmeliği
değiştirmiştir. Buna göre, ağaçların meyvelerinden alınan her yıl tahminlere dayalı usulden
vazgeçilerek dönüm başına veya ağaç başına sabit vergi alınma yoluna gidilmiştir21. Bir
hurma ağacının yıllık ortalama 20 Kıyye mahsul vereceği ve o yıllarda hurma Kıyye’sinin 20
para ettiği belirlenmiştir. Öşür alınan bölgelerde, hurma ağaçlarının her birinden iki Kıyye
aynen veya 40 para bedeli vergi alınmıştır. Hums alınan yerlerden ise, ağaç başına aynen dört
Kıyye veya bedelen iki kuruş vergi alınmasına karar verilmiştir. Uygulama beş yıl geçerli
olmuş ve süre sonunda güncel fiyatlara göre tekrar düzenlenmiştir22.
Vilayetler Nizamnamesi kapsamında yurttaşların çeşitli konularda istek ve şikâyetlerini
dillendirmeleri, vatandaş ile hükümet arasında irtibat bürosu işlevi gören Merkez Odası’nın
yanı sıra, askeri görevliler aracılığıyla toplanan vergiler sivil memurlar tarafından toplanmaya
başlanarak Tahsildarlık Sistemi getirilmiştir. Mükelleflerin vergi borçlarına taksitlendirme ve
uzun vadede ödeme imkânı sağlanmıştır23. Paşa, mali reformlar kapsamında eğitim
kurumlarına da önem vermiştir. İlk Okulların (Mekteb-i İbtidâiyenin) çoğaltılması ve
geliştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere öşürden % 1 fazla vergi alınmasına
dair vilayetlere talimat göndermiştir24.
Pamuk üretimini arttırmak amacıyla (% 20 - % 66) arasında değişen oranlarda alınan vergi
miktarı Öşür’e çevrilmiştir. Şehir girişlerinde çeşitli ürünlerden alınan İhtisap Resmi, yakacak
olarak kullanılan kömür üzerinden % 20 oranında alınan Hum-i Hatap, tarım arazileri
üzerinden alınan İnek Baş vergisi gibi uygulamalara son verilmiştir. Şeker üretimini arttırmak
ve teşvik etmek amacıyla şeker pancar tohumları gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur25.
Bu uygulama sayesinde tarım alanlar artmış ve bu sektörden ciddi bir gelir elde edilmiştir.
Paşa, aşiretleri yerleşik hayat düzenine getirerek hem vergi ödemelerinde kolaylıklar sağlamış
hem de devletin vergi gelirlerini artırmıştır.
SONUÇ
Mithat Paşa’nın üç yıllık kısa bir süre Bağdat Valilik döneminde gerçekleştirdiği ekonomik ve
mali reformlar bölgenin gelişmesinde ciddi katkı sağlamıştır. Tapu Kanun’unun çıkarılması
sayesinde, aşiretler göçebe hayattan yerleşik hayata geçirilerek tarımsal üretimin artmasına ve
bu sektörün gelişmesine neden olmuştur. 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılması, Pamuk,
deri, buğday, arpa ve hurma gibi tarımsal ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi sonucu dış
ülkelerle ticari ilişkilerin gelişmesine yol açmıştır.
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Paşa’nın eğitim sektörüne önem vermesi ve halktan topladığı yardımlarla okulların inşa
edilmesiyle birlikte kimsesiz çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
sonucunda bilinçli bir toplumun oluşmasına neden olmuştur. Yeni hastanelerin açılması ve
sağlık sektöründe gerçekleştirdiği reformlar, hastalıkların yayılması engellenerek sağlıklı bir
neslin yetişmesine yol açmıştır. Şehir girişlerinde alınan İhtisab Resmi’nın kaldırılması ve
pamuk üzerinden alınan vergilerde indirim ve teşviklerin uygulanması sonucunda sektörü
gelişmiş ve devletin elde ettiği vergi gelirleri de artmıştır. Mithat Paşa’nın üç yıllık Bağdat
Valiliği döneminde gerçekleştirdiği reformlarla birlikte sadakati, samimiyeti ve görevini layık
bir şekilde yerine getirmesi, bölgenin gelişmesinde dönüm noktası olduğu ve halkın refah
düzeyini artığı bir dönem olduğu söylenebilir.
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BATI AVRUPA VE İNGİLTER’NİN ERKEN ORTAÇAĞ TARİHİNDE TOPRAK
SİSTEMİ: MARK TEORİSİNDEN MANOR’A
Doç. Dr. T. Tolga GÜMÜŞ
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0003-0879-6675
Sultan GÜRSOY
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-7689-0121
ÖZET
Bu çalışma Avrupa’ya özgü olan feodal sistemin ekonomik yönünü oluşturan manor
sisteminin ortaya çıkışı üzerine bir değerlendirmedir. Manor olarak adlandırılan toprak sistemi
daha çok İngiltere’ye özgü olmakla birlikte, bu sistemin temelleri Kıta Avrupa’sında
atılmıştır. On dokuzucuncu yüzyılda başlayan toplumsal tarih anlayışıyla birlikte Kıta
Avrupa’sında da, toplumu oluşturan halkların sosyo- ekonomik hayatları üzerine yapılan
çalışmalar hız kazandı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda bir soru ön plana çıktı. Bu soru
Avrupa halklarının kökenini oluşturan toplumlar özgür köylüler miydi yoksa serfler miydi?
Bu soruya cevap arayan tarihçiler, Romanist ve Germanist olmak üzere iki görüş ortaya
attılar. Bu soru ve görüşler etrafında Kıta Avrupa’sı ve oradan da İngiltere’nin Roma
İmparatorluğu yıkıldıktan sonra sosyo-ekonomik tarihinde meydana gelen gelişmeler ayrıntılı
bir şekilde incelenmeye başlandı. Elde edilen önemli bilgilerden biride İngiltere’nin hem
iktisadi hem de siyasi tarihini şekillendiren manor sistemi idi. Avrupa’da ise mark teorisi aynı
işlevi görmekteydi. Çalışmamızda hem mark teorisi hem de manorun ortaya çıktığı dönemi ve
bu konuda çalışma yapmış önemli tarihçilerin görüşlerini anlatmaya çalıştık.
Ortaçağ Avrupa tarihini daha iyi anlayabilmek için önce feodalizmi kavramamız
gerekmektedir. Feodalizmi kavramak içinde onu meydana getiren ekonomi temelli “manor”
veya “mark teorisi” adı verilen bir sistem etrafında örgütlenen toplulukları anlamak
gerekiyordu.
Anahtar Kelimeler: Manor, Mark Teorisi, Toprak Sistemi, Batı Avrupa, İngiltere.
THE LAND SYSTEM IN ENGLAND AND WESTERN EURPOE IN THE EARLY
MEDIEVAL ERA: FROM THE THEORY OF MARK TO THE CONCEPT OF
MANOR
ABSTRACT
This study is an evaluation of the emergence of the manor system, which is the economic
aspect of the feudal system peculiar to Europe. Although the manor system is rather peculiar
to England, the basis of this system must be sought in the continental Europe. Studies dealing
with the socio-economic lives of the ipeoples gaiined a special importanc with the social
history approach starting in the nineteenth century,. A question emerged as a consequence of
these studies: were the people of Europe originally serfs sor slaves? There were two
approaches to these questions: one was the Romanist approach and the other was the
Germenist approach. The developments in the socio-economic life of people after the fall of
the Roman Empire were accordingly analyzed in detail both şn England and in the continental
Europe. One of the important findings of these studies was related to the manor system in
England. On the other hand İn Europe the Mark theory was far more popular.
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Thie study investigates both the manor and the Mark systems and their effects on the history
of England and Europe.
In order to better understand the medieval era first the term feudalism must be analyzed. İn
order to do so, manor and Mark theories must be understood correctly.
Keywords: Manor, Mark Theory, Land system, Western Europe, England
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FEN BİLİMLERİ KONULU RESİMLİ İLK MATBU KİTAPLAR VE RESİMLERİ
Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ORCID: 0000-0003-0889-4531
ÖZET
Kitabın/bilginin geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlayan matbaanın icadı Avrupa’da 15.
yüzyılda gerçekleşmiştir. Osmanlı’da ise ilk Türk matbaası bundan yaklaşık 250 yılı aşkın bir
süre sonra İbrahim Müteferrika ve Çelebizade Mehmed Said Efendi’nin girişimleri sonucunda
18. yüzyılın ilk yarısında resmî olarak açılmıştır. O döneme kadar kitapların el yazma usulü
ile özenle hazırlandığı ve büyük beğeni topladığı Osmanlı toplumunda yazma eserden baskı
kitaba geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiği üzerinde durulması gereken bir konudur.
Osmanlı topraklarında kurulan ilk Türk matbaasında ilk kitabın baskıdan çıktığı 1729’dan
matbaaların ve dolayısıyla baskı kitapların yaygınlaştığı 1850 tarihine kadar basılmış olan
kitaplar elbette ki yazma kitap kültüründen baskı kitaba geçme sürecini anlamada yol
gösterici olacaktır.
İlk Türk matbaasında tarih, siyaset, askerlik, dil, coğrafya gibi konuları ihtiva eden kitaplar
basılmıştır. Bunların yanında fen bilimleri alanında da kitapların basıldığı görülmektedir.
Özellikle de matbaanın sorumlusu olan İbrahim Müteferrika’nın mıknatısın kullanılması ve
pusulanın yararlarından bahseden Füyûzât-ı Mıknatısiyye isimli eseri bizzat kendisinin
basması bu alana verilen önemi göstermektedir. Söz konusu tarihler aralığında çok sayıda
olmasa da fen bilimleri konusunda istikrarlı bir kitap basım faaliyeti gözlenmektedir. Bu
yayınların bir kısmı resimsiz olarak bir kısmı ise resimlerle beraber hazırlanmıştır.
Çalışmamızda resimli olarak basılan fen bilimleri konulu ilk matbu kitaplar incelenmiştir. Bu
alanda basılmış ilk kitaplar ve bu kitaplarda görülen resim, harita ve şekiller görsel öğelerin
ilk matbu kitaplarda ne şekilde yer aldığını anlamada yol gösterici olacaktır. İçerisinde resim,
harita ve şekillerin olduğu tespit edilen 6 eser çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu
kitapların yazarı, yazıldığı tarih, konusu, basıldığı matbaa, sayfa sayısı ve resimleri hakkında
bilgiler verilmiştir. İlaveten eserlerin görselleri teknik açıdan, hazırlayanlar bakımından ve
canlı figürü kullanımı yönünden mercek altına alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Fen Bilimleri, Matbaa, Resimli Matbu Kitaplar.
THE FIRST PRINTED BOOKS WITH PICTURES PREPARED IN THE FIELD OF
SCIENCE AND THE PICTURES IN THEM
ABSTRACT
The invention of the printing press, which allows the book/information to reach large masses,
took place in Europe in the 15th century. In the Ottoman Empire, the first Turkish printing
house was officially opened in the first half of the 18th century as a result of the initiatives of
İbrahim Müteferrika and Çelebizade Mehmed Said Efendi. It is an issue that needs to be
focused on how the transition process from manuscripts to print books took place in the
Ottoman society, where the books were meticulously prepared with the manuscript method
and received great appreciation until that time. The books, which were published in the first
Turkish printing house established in the Ottoman lands, from 1729, when the first book was
out of print, to 1850, when the printing houses and therefore print books became widespread,
will of course be guiding in understanding the process of transitioning from the manuscript
book culture to the printed book.
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Books on subjects such as history, politics, military service, language and geography were
printed in the first Turkish printing house. In addition to these, it is seen that books were also
published in the field of science. In particular, the fact that İbrahim Müteferrika, who was in
charge of the printing house, personally printed the book called Füyûzât-ı Mıknatısiyye,
which talks about the use of magnets and the benefits of the compass, shows the importance
given to this field. Although there is not a large number of books in the mentioned dates, a
stable book publishing activity is observed in the field of science. Some of these publications
have been prepared without pictures and some with pictures. In our study, the first printed
books on science, which were printed with pictures, were examined. The first books published
in this field and the pictures, maps and figures seen in these books will guide us to understand
how the visual elements took place in the first printed books. Six books, which were found to
contain pictures, maps and figures, were evaluated within the scope of the study. Information
about the author of these books, the date of writing, the subject, the printing house, the
number of pages and pictures are given. In addition, the pictures in the books were examined
in terms of their technical aspects, painters and the use of living figures.
Keywords: Science, Printing, Printed Books With Picture.
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OSMANLI’NIN İLK TAŞ BASMA MATBAASI VE BU MATBAADA BASILMIŞ
RESİMLİ KİTAPLAR
Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ORCID: 0000-0003-0889-4531
ÖZET
Taş baskı tekniği ilk olarak 1796 yılında Alois Senefelder (1771-1834) tarafından
Almanya’da bulunmuş ve sağladığı kolaylık sayesinde kısa bir süre içinde Avrupa’nın birçok
yerine yayılmıştır. Taş baskı su ve yağın karışmaz özelliğinden faydalanılarak gerçekleştirilen
düz baskı yöntemidir. Kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekil ve yazılar, suyun
itme gücü kullanılarak kâğıda aktarılmaktadır. Osmanlı Türkçesinde harfler birbirine birleşik
olarak yazıldığı için harflerin tek tek dizilmesiyle yapılan baskı tekniğinin zorlukları
olmuştur. Taş baskı yöntemi ise birleşik harflerin kullanıldığı Osmanlı Türkçesi için oldukça
elverişlidir. Resme ve el yazmalarına düşkün aynı zamanda taş baskı tekniğini de bilen Henri
Cayol, akrabası olduğu bilinen Jacques Cayol ile birlikte doğu seyahati sırasında İstanbul’da
el yazma eserleri görerek hayran kalmışlar ve nitekim bu ülkede kalarak taş baskı tekniğini
burada uygulamaya karar vermişlerdir.
Dönemin seraskeri Hüsrev Paşa’nın da desteğini alan bu iki şahıs tarafından 1831 yılında
litografi/taş baskı atölyesi araç gereci Fransa’dan getirilerek Bâb-ı Seraskerî’de kurulmuştur.
Hüsrev Paşa, yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra kurulan ordunun eğitim ve öğretimi için
gerekli eserlerin bir an önce hazırlanması ve resimli olarak basılıp dağıtılmasını istediği için
bu matbaayı himayesine alarak desteklemiştir. Askerî eğitim amacıyla kurulan bu matbaada
ilk basılan eser tabur tâlimine dair açık bir nesihle yazılan Hüsrev Paşa’nın Nuhbetü’t-Ta‘lîm
isimli eseridir. Matbaanın faaliyette olduğu 1831-1836 tarihleri arasında bundan başka Nefer
Ta’lîmi, Kılavuz Ta’lîmi, Top Alayı Ta’lîmi, Ta’lîm-i Âsâkir-i Piyâdegân maa Topçıyân,
Müzekkire-i Zâbitân ve Top Bölüğü Ta’lîmi isimli kitaplar basılan diğer çalışmalardır. Söz
konusu matbaada basılmış yedi kitaptan dört tanesinin resimli olduğu görülmüştür. Resimli
olduğu tespit edilen bu eserler Nuhbetü’t-Ta‘lîm, Nefer Ta’lîmi, Kılavuz Ta’lîmi ve Top
Bölüğü Ta’lîmi’dir.
Askerî eğitim ihtiyacını karşılamak için yazılmış bu kitaplarda konuları daha anlaşılır kılmak
için çok sayıda resim ve şekil kullanılmıştır. Taburun şartlara göre yerleşimi, askerlerin
önden, arkadan ve yandan duruşları, ayak hareketleri, tüfek kullanımları, atlı ve yaya
askerlerin pozisyonları gibi konular görsel dile aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taş Baskı, Taş Basma Matbaası, Resimli Kitaplar.
THE FIRST LITHOGRAPHIC PRINTING PRESS OF THE OTTOMAN EMPİRE
AND THE PICTURE BOOKS PRINTED IN THIS PRINTING HOUSE
ABSTRACT
The lithography technique was first discovered in Germany by Alois Senefelder (1771-1834)
in 1796 and spread to many parts of Europe in a short time thanks to the convenience it
provides. Lithography is a flat printing method that is performed by utilizing the immiscible
properties of water and oil. Figures and writings drawn with oily ink on limestone are
transferred to paper using the repulsive force of water. Since the letters were written in
combination with each other in Ottoman Turkish, the printing technique made by arranging
the letters one by one had difficulties.
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On the other hand, the lithography method is quite suitable for Ottoman Turkish in which
compound letters are used. Henri Cayol, who is fond of painting and manuscripts and also
knows the technique of lithography, was fascinated by seeing manuscripts in Istanbul during
his trip to the east with Jacques Cayol, who is known to be his relative, and as a matter of fact,
they decided to stay in this country and apply the lithography technique here.
These two persons received the support of Hüsrev Pasha, the serasker of the time, and in
1831, the lithography workshop equipment was brought from France and established in Bâb-ı
Seraskeri. Hüsrev Pasha supported this printing house by taking it under his protection, as he
wanted the necessary books for the education and training of the army to be prepared as soon
as possible and printed and distributed as illustrated. The first book to be published in this
printing house, established for military training, is Hüsrev Pasha's Nuhbetü't-Ta'lîm, written
with clear prose on battalion training. Between 1831 and 1836, when the printing house was
in operation, Nefer Ta’lîmi, Kılavuz Ta’lîmi, Top Alayı Ta’lîmi, Ta’lîm-i Âsâkir-i Piyâdegân
maa Topçıyân, Müzekkire-i Zâbitân and Top Bölüğü Ta’lîmi are other books published. It was
observed that four of the seven books published in the said printing house were illustrated.
These books, which were determined to be illustrated, are Nuhbetü’t-Ta‘lîm, Nefer Ta’lîmi,
Kılavuz Ta’lîmi and Top Bölüğü Ta’lîmi.
In these books, which were written to meet the needs of military education, many pictures and
figures were used to make the subjects more understandable. Subjects such as the placement
of the battalion according to the conditions, the front, rear, and side positions of the soldiers,
foot movements, the use of rifles, and the positions of the mounted and pedestrian soldiers
were conveyed in visual language.
Keywords: Lithography, Lithographic Printing Press, Picture Books.
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KUR'AN'IN ÖRNEK OLARAK SUNDUĞU BİR GENÇ VE GENÇLİK DEĞERİ:
HZ. MERYEM
Mukaddes AYBEY
Diyanet İşleri Başkanlığı-Kur’an Kursu Öğreticisi, ZBEÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-2147-7117
Özet
Kur’an-ı Kerim’de zikredilen en güzel örneklerden biri, Hz. Meryem’in (a.s.) kıssasıdır. Zira
Kur’an’da Hz. Meryem’e oldukça geniş yer verildiği görülmektedir. Ayetlerde onun,
doğumundan itibaren Hz. Zekeriya gibi salih ve bilgili bir peygamberin gözetiminde, Allah
tarafından “güzel bir bitki gibi” yetiştirildiği, annesi tarafından mabede alındığı, ergenlik
çağına erdiğinde ise mabedin bir köşesinde inzivaya çekildiği bildirilmektedir. Kendisini
ibadete vermesi nedeniyle “el-Betül” olarak vasıflandırılan Hz. Meryem, Kur’an-ı Kerim’de
adı bizzat zikredilen tek kadın olmakla ayrı bir önem taşımaktadır. Hz. Meryem, Allah’ın
dilemesi ile Hz. İsa’ya hamile kalmış, iffet, sabır ve teslimiyetiyle insanlara örnek olmuştur.
Doğum sancıları çektiği sırada söylediği sözler ise insan psikolojisi açısından oldukça dikkat
çekicidir. Namuslu ve iffetli bir kişi iken böyle bir durum ile karşı karşıya kalıp, insanlara
bunu ne şekilde izah edeceğinin sıkıntısını taşımış, bu sıkıntılı süreçte “ah keşke bundan önce
ölseydim de unutulup giden biri olsaydım” sözleri onun içinde bulunduğu durumu halet-i
ruhiyeyi çok güzel yansıtmaktadır. Yüce Allah, Hz. Meryem’i dünyadaki bütün kadınlara
üstün kılmış (Ali İmran, 3/42) ve onu bu şekilde yüce bir şahsiyet olarak tanımlanırken, en
önemli vasfının iffet ve hayâ timsali, edep ve takva sahibi, kendisini ibadete veren, en zor
zamanlarda bile teslimiyetten hiç vazgeçmeyen biri olduğu vurgulanmaktadır. İşte bu
çalışmamızda Hz. Meryem’in Kur’an’da anlatılan kıssasından hareketle geçirdiği gençlik
dönemi ve bu dönemde bizlere örnek olarak sunulan gençlik değeri, gençlik çağı özellikleri
bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Meryem, Gençlik, Gençlik Değeri, Din Eğitimi.
A YOUTH AND YOUTH VALUE PRESENTED BY THE QUR'AN AS AN
EXAMPLE: HZ. MERYEM
Abstract
One of the most beautiful examples mentioned in the Qur'an is Hz. It is the story of Meryem
(a.s.). Because in the Quran, Hz. It is seen that the Virgin Mary is given a wide place. In the
verses, he was taken to the temple by his mother, Hz. It is reported that under the supervision
of a righteous and knowledgeable prophet like Zechariah, it was grown "like a beautiful plant"
by God, and when he reached the age of puberty, he went into seclusion in a corner of the
temple. Qualified as "al-Betül" because of his dedication to worship, Hz. Mary is of particular
importance as she is the only woman whose name is mentioned in the Qur'an. By Allah's will,
Hz. Pregnant with Jesus The words that Meryem said while she was in labor pains are
extremely remarkable. When he was an honest and chaste person, when he was faced with
such a situation and he was troubled about how to explain it to people, the words "oh I wish I
had died before this and I was a forgotten person" are beautiful expressions that reflect his
psychological state.
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Hz. While Mary is defined as a personality that Allah has made superior to all women in the
world (Ali Imran, 3/42), it is emphasized that her most important qualification is the epitome
of chastity and modesty, a person who has good manners and piety, who dedicates herself to
worship and never gives up on surrender even in the most difficult times. . In this work, Mr.
The youth period of Mary, based on the story told in the Qur'an, and the value of youth
presented to us as an example in this period will be discussed in the context of the
characteristics of the youth age.
Key words: Hz. Meryem, Youth, Youth Value, Religious Education.
GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim, din eğitiminin temel kaynağı olup, insanı terbiye etmek amacıyla Yüce
Allah’ın insanlara gönderdiği rehberlik ve eğitim kitabıdır. Din eğitimi, Allah’ın Kur’an-ı
Kerim’de belirttiği hedefleri hedef edinerek insanların hayatlarında takip edeceği yolu, nazari
olarak çizerek onları hayatlarına uygulamayı, nasıl hareket edeceklerini göstermeyi amaçlar.1
Bu durum, Kur’an’ın din eğitimi açısından yorumlanması ve ayetlerin üzerinde çalışılması
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Yüce Allah, insanları rızıklandırarak büyüttüğü gibi, onlara yol gösterirken, onların
fıtratlarına uygun şekilde terbiye ederken birçok metotlar kullanmıştır.2 Bu metotlardan biri
de kıssayla eğitim metodudur. Nitekim kıssa ile eğitim-öğretimin Kur’an’daki eğitim
metotları arasında önemli bir yeri vardır. Bu metot, Kur’an’ın bütünü içerisinde insanın
fıtratına en uygun ve insan üzerinde etkisi olan bir metottur. Çünkü kıssalar, akla veya kalbe
hitap ederek değişik karakter taşıyan insanların her birine ayrı ayrı etki etmektedir.3
Kur’an’da yer verilen şahsiyetlerden kimi insanlık için model kimi de ibret vericidir. Bu
şahsiyetler, son zamanlarda akademik çalışmalara konu edinilmiş ve üzerlerinde çalışmalar
yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda Kur’an’da yer verilen bir genç ve genlik değeri olarak
verilen Hz. Meryem’in, değerler eğitimi açısından önemi incelenecek, böylece bir nebze de
olsa alandaki boşluğun giderilmesinde ve alana katkı sağlanmasında etkili olacaktır.
1. HZ. MERYEM’İN HAYATI
Hz. Meryem, İslam’da üstün nitelikleri sebebiyle yüceltilmiş, iffet, sabır ve itaat simgesi bir
şahsiyet olarak gösterilmiştir. O, Hristiyanlıkta ve Hristiyanların ibadet hayatında da önemli
bir yer tutmaktadır. Hristiyan inancında onun da Hz. İsa gibi asli günahtan uzak olduğuna ve
öldükten sonra semaya yükseldiğine inanılmaktadır.4
Gerek Kur’an-ı Kerîm’e (Âl-i İmrân 3/36) gerekse apokrif İncillere göre, “Meryem” adının
ona annesi tarafından verildiği anlaşılmaktadır. Meryem Süryanice ve Ârâmîce’de Maryam,
İbranicede Miryâm (Miriam), Tevrat’ın Yunanca tercümesinde Mariam şeklindedir. Eski
Ahid’de Miryâm kelimesi sadece Hz. Musa’nın kız kardeşi için kullanılırken Yunanca
yazılmış olan Yeni Ahid’de Hz. Musa’nın kız kardeşi gibi Hz. İsa’nın annesi de çoğunlukla
Mariam, bazen de Maria olarak adlandırılmaktadır.5

1
Bayraktar Bayraklı, İslam’da Eğitim (İstanbul, Bayraklı Yayınları, 2012), 113. Ayrıca bk. Betül Turpcu, Din
Eğitimi Açısından Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in Terbiyesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, 2012, 3.
2
M. Sait Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş (İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1993), 41.
3
Turpçu, Din Eğitimi Açısından Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in Terbiyesi, 4.
4
Ömer Faruk Harman, “Hz. Meyem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2004) 29/ 236-242.
5
Harman, “Hz. Meyem”, 237.
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Kur’an’da ismiyle zikredilen tek kadın Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem,
Kur'an’ın on iki suresinde geçmektedir. Hz. Meryem, gerek ayet ve hadislerde gerekse
İncillerin pek çok yerinde bahis konusu yapılmaktadır. Onun seçilmişliği, seçkin bir aileden
gelişi ve diğer şahsi faziletleri sık sık vurgulanmaktadır. Öyle ki, sadece Kur'an’ın ayetleri
bile, onun ne denli üstün bir kadın oluşunu anlatmak için yeterlidir. Babası İmran itibariyle
seçkin bir aileden geldiği gibi, annesi de duası kabul edilen bir kimsedir. Babası İmran’ın o
daha küçükken vefat etmesi üzerine, şerefli bir vazife diyerek çokları Hz. Meryem’in
himayesine talip olmuş, neticede bu vazife Hz. Zekeriya’da kalmıştır. Kur'an bu hadiseye
“Meryem’i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen
yanlarında bulunmuyordun.”6 şeklinde açıklamıştır. Yüce Allah, Hz. Meryem’i Hz.
Zekeriya’nın eğitim ve himayesine verdiğini zikretmektedir.7
Meryem’in mabede yerleşmesinden Hz. İsa ile müjdelenmesine kadar geçen süreç Kur’an’da
şu şekilde anlatılmamaktadır. “Kitapta Meryem’i de anlat. Hani o, ailesinden ayrılmış,
mabedin doğu tarafında bir yere çekilmişti. İnsanlardan kendini tecrit etmişti. Derken, biz
ona Cebrail’i tam bir insan suretinde gönderdik. Meryem: ‘Senden Rahman’a sığınırım. Eğer
Allah’tan sakınan bir kimse isen bana dokunma’ dedi. Melek: ‘Ben, yalnızca, sana tertemiz
bir erkek çocuk vermek için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim’ dedi. Meryem, “Bana
hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum
olabilir?” dedi. Melek, ‘Evet, öyledir. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu
insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten önceden
hükme bağlanmış bir iştir’ dedi. Böylece Meryem, çocuğa gebe kaldı ve doğumu yaklaşınca
uzak bir yere çekildi.”8
Hz. Meryem, doğum yaklaşınca mabetten ayrılmış, şehir dışında bir hurma ağacının altına
çekilmiş ve doğumunu orada yapmıştır. Doğum sancıları başladığı zamanlarda “Keşke
bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim”9 diye sızlandığını yine bize Kur’an
açıklamaktadır. Yine orada kaldığı süre zarfında Cebrail’in telkinleriyle hurma ağacını
salladığı ve dökülen taze hurmaları yediği ve orada akan pınardan da su içtiği belirtilmektedir.
Doğumdan bir süre sonra çocuğu kucağına alarak şehre doğru gitmiş ve onu gören halk
şaşkınlık içerisinde ona bu durumu sormuştur. O da daha önce Cebrail’in öğüdüne uymuş ve
susma orucu tutmuştur. Yani tek kelime bir şey söylememiş ve çocuğu işaret etmiştir. Olay
ayetlerde şöyle anlatılmaktadır:
“Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi. Kavmi ona ‘Ey Meryem, utanılacak bir iş yaptın! Ey
Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi’ dediler.
Bunun üzerine çocuğu işaret etti. ‘Biz, beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz?’ dediler.
Derken bebek: "Ben Allah'ın kuluyum, dedi, O bana kitap verdi, beni peygamber olarak
görevlendirdi…”10
Halk tarafından kendisine yöneltilen onlarca iftira ve hakarete karşılık Hz. Meryem, yine de
sabırlı davranarak saygın ve onurlu kişiliğini korumuştur. İffetin, sabrın, temizliğin ve Allah’a
şek ve şüphesiz teslimiyetin en çarpıcı örneğini vermiş, tüm suçlamalara ve hakaretlere sabırla
tahammül etmiştir.

6

Âl-i İmrân, 3/44
Ahmet Çetinkaya, “Bir iffet Abidesi: Hz. Meryem”, Din ve Hayat, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi,
2013, sayı: 19, 48-50.
8
Meryem 19/16-22
9
Meryem 19/23
10
Meryem 19/30
7
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Diğer yandan Allah, yeni doğmuş bir bebek olmasına rağmen Hz. İsa’yı mucizevi olarak
konuşturarak Hz. Meryem’in halkın nazarında temize çıkmasını sağlamış ve onun iffetli bir
kadın olduğunu da tescil etmiştir. Ayrıca onun iffet ve namusunu titizlikle koruduğu Kur'an'da
başka ayetlerde de açıkça vurgulanmıştır.11
Hz. Meryem’in hamilelik ve doğum süreciyle ilgili tefsirlerinde ve hadis şerhlerinde ayrıntıya
yer veren pek çok rivayet ve yorum bulunmaktadır. Ancak asıl önemli olan, bu dönemle ilgili
bilinemeyecek bazı yönlerin olduğudur. Özetle söylemek gerekirse Hz. Meryem’in hamilelik
süreciyle ilgili göz ardı edilemeyecek en önemli gerçek şudur: Bir iffet abidesi olan Hz.
Meryem, bâkire olduğu hâlde, Allah’ın bir mucizesi olarak hamile kalmıştır. Bu hakikat,
Kur'an’da12 geçmesi yanında bazı hadislerde13 ve Luka İncil’inde14 de yer almaktadır.
Nitekim Kur'an’da, Hz. Meryem hakkında buna zıt olarak söylenen her sözün onun aleyhinde
müthiş bir iftira olduğu, bu iftira sahiplerinin belalarla cezalandırıldığı ve kalplerinin
mühürlendiği belirtilmektedir.15
Hristiyanlıktaki Yeri: Hıristiyanlık, Hz. İsa’nın şahsı ve özellikleriyle ilgili dogmalar üzerine
kurulan bir din anlayışıdır. Gerek Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’de gerek teolojisinde
Hz. Meryem’e çok az yer verilmiş ve Meryem kendi kişiliği yönünden değil de oğlu İsa
dolayısıyla zikredilmiştir. İnciller’de Hz. Meryem’in sadece İsa’nın doğumu sebebiyle ön
planda olup daha sonra âdeta unutulması da bunun bir göstergesidir. Ancak zamanla Hz.
Meryem, Hz. İsa’dan sonra ikinci önemli şahsiyet olmuş, onun etrafında bir Meryem kültü
teşekkül etmiş ve o Hristiyan sanat, edebiyat ve kültürünün en önemli simalarından biri haline
gelmiştir. Öyle ki, adına tarikat, teşkilât ve ziyaret yerleri oluşturularak, hayatı örnek alınmış,
hatta kendini ömür boyu Allah’a adayıp bakirelik yemini eden rahibe kuruluşları meydana
gelmiştir.16
İslâm’da Hz. Meryem: Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Meryem adı 23’ü İsa b. Meryem şeklinde
olmak üzere, 34 yerde geçmektedir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in 19. suresi “Meryem Suresi”
ismiyle anılmaktadır. Kur’an’da ismiyle anılan yegâne kadın Hz. Meryem’dir. Babasının adı
İmran’dır (Âl-i İmrân 3/35; et-Tahrîm 66/12). Annesinden adı verilmeksizin İmran’ın karısı
diye bahsedilmektedir. Diğer İslâmi kaynaklarda Hz. Meryem’in annesinin Hanne olarak
geçmekte, babasının şeceresi ise İmrân b. Mâsân şeklinde verilmektedir. Aynı zamanda Hz.
Mûsâ’nın soyundan olduğu belirtilmektedir.17 Meryem’in kavminin ona hitap ederken “Ey
Harun’un kız kardeşi”18 demesi de onun Mûsâ ve Harun peygamberlerin soyundan geldiğini
göstermektedir.19

11

Âl-i İmrân 3/42;Enbiya 21/91; Tahrim 66/12, bk. Ahmet Öz, “Gençler İçin Bir İffet Örneği Olarak Hz.
Meryem”, Birey –Toplum Etkileşimi Ekseninde Gençlik Peygamberimiz ve Gençlik 1. Şanlıurfa Uluslararası
Mevlıd-1 Nebi Sempozyumu Şanlıurfa, 2018, 230-232.
12
Âl-i İmrân, 3/47; Meryem, 19/20; Enbiyâ, 21/91; Tahrîm, 66/12.
13
Ahmed b. Hanbel, I, 202, 461, V, 291.
14
Y.Ahit, Luka 1:34
15
Nisâ, 4/155-158
16
Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Mehmet Alparslan Küçük - Dinler Tarihi, İstanbul: Berikan Yayınevi,
2017, 89-91. Ayrıca bk. Harman, “Hz. Meyem”, 237. M. Fuad Abdulbâki, Mu’cemü’l-Müfehres li elfâzi’lKur'ani’l-Kerim (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1986), 665.
17
Taberî, Câmiʿu’l-beyân, III, 235, 244.
18
Meryem 19/28.
19
Harman, “Hz. Meyem”, 237.
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2. DEĞER/GENÇLİK DEĞERİ
İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır. Manevi yönü şekillendiren en önemli
unsur ise dindir. Geçmişten günümüze din, kişinin kendini tanıması yoluyla karakterinin ve
kişiliğinin gelişmesinde ve oluşmasında oldukça önemli bir rehberlik rolü üstlenmiştir. Bu
açıdan dinin rehberliğinde insanın manevi hayatı gelişerek, zorluklarla baş etme becerisi
artabilmektedir.20 Belirli bir dinin hâkim olduğu sosyal ve kültürel bir dünyada yaşama
gözlerini açan bireyler, dinin değerlerini benimseme ve içselleştirmede ve tutum ve davranış
olarak dışa yansıtmada, aynı dini inanış içinde yer almaları bakımından değerler
geliştirilebilirler. Bu değerler bireyin insanlar arası ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde
yürümesinde etkili rol oynamaktadır.
Değer, ahlaki açıdan bir şeyin önemini, iyiliğini, kötülüğünü belirlemeye yarayan ölçüt;
ekonomik açıdan ise kıymet, paha21olarak tanımlanmaktadır. Değer, bireylerin tutumuna,
davranışlarına, yaşamına yön veren, kural görevi gören, bireyin davranış biçimleri, araçları
veya sonuçları arasında seçim yapılmasına yardımcı olarak bireye doğru düşünmesine, doğru
değerlendirmesine ve doğru eyleme yönelmesine rehberlik eden ölçüt, rehber, standart ve
kurallardır.22 Değerler insanı9n iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun kişiliğini bütünüyle
geliştirerek insanın mükemmelliğe ermesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Doğuştan itibaren ailemizden ve çevremizden edindiğimiz birçok değer mevcuttur. Değerler,
hem kişisel hem de yereldir. Yani kişiden kişiye, toplumdan topluma değişkenlik gösterebilir.
Ayrıca değerler insanın hayatında işaret levhaları gibidir. Tehlikeli eğimlerde, kaygan
zeminlerde bireylerde hazırbulunuşluk oluşturup bireylere yol gösterir. Bununla birlikte
değerler, kişinin varlık sebebinin farkında olmasını, yakın ve uzak çevresinde gelişen olayları,
durumları anlamlandırmasını, değerlendirmede ölçütler oluşturmasını sağlar.23
Kişisel değerler, aile değerleri, sosyal değerler, insani değerler, mesleki değerler vb. olmak
üzere pek çok değer çeşidi vardır. Bunlardan biri de gençlik değeridir. Birleşmiş Milletler
Örgütü’nün tanımına göre genç, “15-25 yaşları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak
için çalışmayan ve ayrı bir evi bulunmayan kişidir.”24 Psikoloji kaynaklarında ise gençlik,
“ergenlik çağı öncesi dönemden başlayarak 20-25 yaşlarına kadarki yılları kapsayan zaman
dilimi” olarak kabul edilmektedir.25
Yaklaşık 10-13 yıllık bir dönemi ifade eden bir kavram olan gençlik döneminde insanoğlu, bir
takım fizyolojik gelişme ve değişmeler yanında, ruhsal bakımdan da pek çok değişikliğin
beraberinde getirildiği zaman dilimidir. Duygusal iniş çıkşların, davranışlardaki tutarsızlığın
sıkça yaşandığı bir dönemdir. Yine, gençlik çağı zihni uyanışın, bilinçlenme ve topluma
açılmanın hızlandığı, insan hayatının şekil almaya en müsait dönemidir.26
İnsanın dünya hayatında sahip olduğu en büyük sermayelerden biri olan gençlik,
faydasız işlerle geçirilemeyecek ve nefsin basit arzularının peşinde kaybedilemeyecek
kadar değerlidir. Öyle ki, hayat, Yüce Allah’ın insanlara bir ikramı, gençlik de hayatın en
önemli evrelerinden biridir. Zindelik, dinçlik, cesaret, heyecan, güç, kuvvet ve enerjinin zirve
noktada olduğu bu dönemin iyi değerlendirilmesi genç için hayati önem arz etmektedir.
20

Cemil Oruç, “Din Kişisel ve Sosyal Bir İhtiyaçtır”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2008),
132; İsa Ceylan, “Kişilik Gelişimi Din İlişkisi”, Din ve Bilim”, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dergisi, 2/2 (2019), 50-72.
21
TDK Büyük Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
22
Halil Ekşi-Ahmet Katılmış, Karakter ve Değerler Eğitimi (Ankara: Nobel Yayınları, 2020), 29.
23
Mehmet Zeki Aydın-Şebnem Gürler Akyol, Okulda değerler Eğitimi (Ankara: Nobel Yayınları, 2018), 6-7.
24
bk. Atalay Yörükoğlu, Gençlik Çağı, Ankara: 1986, 3.
25
Refia Uğur Şemin, Gençlik Psikolojisi (İstanbul, 1980), 15-16.
26
Aysel Ekşi, Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul, 1982, 87; Mehmet Emin AY, “Kur’an’da Gençler ve Gençlik
Değerleri”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi II, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2003, 17.
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Gençlik dönemi müspet veya menfi etkileşime açık bir evredir. İnsanlığı doğruya
yönlendirme ve rol model olma misyonu taşıyan Hz. Peygamber gençleri muhatap almış,
onlara kulak vermiş ve örneklik teşkil etmiş, onlarla müspet bir iletişim ve etkileşim
içerisinde bulunmuştur. İlahi davete erken icabet edenlerin çoğunluğunun gençlerden
oluşması da Hz. Peygamber’in onlarla kurduğu içten münasebetin, gösterdiği çağlar üstü
örnekliğin, gençliğe verdiği nebevi mesajların etki gücünü göstermektedir.
Allah’a sağlam bir iman ve bağlılık, hayâ ve edep, iyi arkadaş, samimiyet, tevazu, ibadetleri
korumak, haramları terk etmek ve istikamet mümin gencin olmazsa olmazıdır. Hz.
Peygamber, hayat düsturu hadislerinde bu hususlara işaret etmektedir. Gençlik evresi, iradeye
hâkim olmanın en zor olduğu bir evredir. Bu itibarla hassas davranmak ve donanımlı
bulunmak gereklidir.27
Birçok yönden ve farklı perspektiflerle ele alınabilecek zenginliğe sahip olan gençlik çağı
üzerine söylenenlerle ilgili bilgileri, konuyla ilgili eserlere havale ederek, ilgili ayetler
ışığında, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen genç şahsiyetlerden Hz. Meryem ve gençlik değerleri
bağlamında verilmek istenen mesajlardan bahsetmek istiyoruz.
3. KUR’AN-I KERİM’DE HZ. MERYEM VE GENÇLİK DEĞERİ
Kur’an’da bazı ayetlerde, doğrudan “genç” anlamına gelen “fetâ” kelimesi ve bundan türeyen
isimlere rastlanmaktadır. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’de “genç” veya “gençler” manasına
gelen “fetâ” veya “fitye” kelimeleri ve bunlardan türeyen isimler toplam olarak 9 yerde
geçmektedir.28 Ancak bu ayetler dışında, gençlik çağından ve gençlerden bahsedildiğini de
söyleyebileceğimiz pek çok ayet mevcuttur. Bununla birlikte biz burada sadece Hz. Meryem
ile ilgili gençlik değerlerinden bahseden ayetleri ele alarak aşağıdaki başlıklar altında
incelemeye çalışacağız.
3.1. İffet
Kur'an-ı Kerim’de mü’minlerin özellikleri sayılırken cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ırzlarını
ve namuslarını koruduklarına29 dikkat çekilmektedir. Yine Kur’an’da Allah “Zinaya
yaklaşmayın çünkü o büyük bir hayâsızlık ve iffetsizliktir, çok kötü bir yoldur”30 buyurarak
zinaya ortam hazırlayacak tavırlardan uzak durulmasını emretmektedir. Bu konuda hem erkek
hem de kadın ayrı ayrı uyarılmaktadır: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan
sakınsınlar, iffetlerini korusunlar…mü’min kadınlara da söyle onlar da gözlerini harama
bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar zorunlu olarak görünenler dışında ziynetlerini
açmasınlar…”31 bunlar ve buna benzer ayetlerde Yüce Allah mü’min kullarının ırz ve
namuslarını korumalarını emretmiş ve koruma yollarını da öğretmiştir.
İffet, “affe” kökünden mastar olup “helal olmayandan uzak olmak”, “haramdan sakınmak,
uzak olmak”, “helal ve hoş olmayan şeylerden sakınmak, haramlardan ve süfli isteklerden
uzak durmak”32 gibi anlamlarına gelmektedir. Buna göre iffet, kötü söz ve fiillerden sakınmak
demektir.

27

Bahattin Akbaş, “Gençlik ve Değeri”, Diyanet İlmi Dergi, 21.
Ay, “Kur’an’da Gençler ve Gençlik Değerleri”, 17.
29
Mü’minun 23/5;
30
İsra 17/32.
31
En-Nur, 30-31
32
İbni Manzur, Cemaluddin Muhammed b. Mükrim, Lisanu’l-Arap, Beyrut, 1994, IX, 253.
28
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Ahlâki bir kavram olarak ise iffet: Kişiyi bedenî ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten koruyan
erdem, demektir. Caiz ve helal olmayan, kişinin şeref ve izzetine onuruna yakışmayan hâl ve
fillerden uzak durma, kötülük ve çirkinliklerden kaçınma ve kendini o tür çirkin fiil ve
eylemlerden koruma olarak da ifade edilebilir. “İffet” ve “Hz. Meryem” bu iki kelime
yaşadığı dönem itibariyle Hz. Meryem’e yakıştığı kadar başka bir kadına bu kadar
yakışmamıştır. Ona bu iffet kavramı âdeta bir unvan, kendisiyle özdeş, onun bir lazımı gibi
durmaktadır. O kavram kullanılmadan sanki “Meryem” eksiktir. O iffetli bir annemizdir.33
Hz. Meryem, Hz. Zekeriya’nın terbiyesinde büyümüş, iffet ve takvanın bir sembolü olarak
yetiştirilmişti. Annesi samimi bir Müslüman olması nedeniyle, ondan dünyaya gelen evladın
da takva sahibi bir kul olduğunu söyleyebiliriz. Yani, iffet ve takva sahibi bir anne yine
kendisi gibi iffet timsali bir çocuk dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem’in namuslu ve iffetli bir
kadın olduğu Kur'an tarafından onaylandığı gibi, Kur’an’da en çok övülen kadınların başında
gelmektedir. Hz. Meryem ruhi ve bedeni temizliği, iffet ve namusunu koruması ve kendini
Allah’a ibadete adaması sebebiyle “Azra Betül” olarak adlandırılmıştır.34
Hz. Meryem, bir peygamber annesi olarak kendi zamanında kadınların arasından seçilmiştir.
Çünkü o, Allah’a adanmışlığı, ibadetleri, iffeti ve teslimiyetiyle, peygamber annesi olmuştur.
Aynı zamanda o, iffeti konusundaki hassasiyetinden dolayı da dünyadaki bütün kadınlardan
üstün ve hepsine örnek kılınmıştır. “Hani Melekler ona şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni
seçti, tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.35
Hz. Meryem’in seçildiğini ve temizlendiğini beyan eden ayetin hemen ardındaki ayette Allah,
Meryem’e namazı emrederek şöyle buyurmaktadır: “Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun
eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et.”36 Yüce Allah hem temizliğini ve iffetini
koruması için hem de kendisini bekleyen kutlu doğuma onu ruhen hazırlamak için namaz gibi
önemli bir ibadete devam etmesini emretmiştir.
Hz. Meryem’in namaz kılması, manevi olarak güç depolaması için gerekliydi. Bu güç,
babasız bir çocukla müjdelendiği zaman itaate ve teslimiyete dönüşecekti; kucağında
çocuğuyla kavminin karşısına çıktığı zaman, iftiraların karşısında onun sabretmesine vesile
olacaktı.37 Emredileni yaptı, tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde ibadetlerine devam etti, dua
etti, rükû etti, secde etti ibadete devam ettikçe arındı; arındıkça ibadete devam etti ve
olgunluğun zirvesine ulaştığı zaman Cebrail ile karşılaştı. Cebrail ona müjdeyi verirken o
iffeti için telaşlanmaktaydı. Kur’an’da bu sahne şöyle anlatılmaktadır:
“(Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu
tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde
germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem,
“Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.
Cebrail, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için
gönderildim” dedi. Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım
hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Cebrail, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim
için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir
ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.38

33

Muharrem Yıldız, Kur’ân Ve Hadisler Bağlamında Hazreti Meryem’in İffeti, Avrasya Sosyal ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi 6/8 (208), 47.
34
Öz, “Gençler İçin Bir İffet Örneği Olarak Hz. Meryem”, 233.
35
Âl-i İmrân 3/42
36
Âl-i İmrân 3/43
37
Öz, “Gençler İçin Bir İffet Örneği Olarak Hz. Meryem”, 234.
38
Meryem, 19/16-21
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İşte, Hz. Meryem’in ayette anlatılan sözleri ve tavrı, onun iffetinin, Allah'a olan saygısının ve
takvasının bir göstergesidir. Hz. Meryem’in insan suretindeki meleği gördüğü andaki ilk
tepkisi, onun takvasının ve iffetinin göstergesidir. İslam’da Hz. Meryem’in iffeti
tartışmasızdır. Çünkü Yüce Allah, onun iffetini şu sözlerle âlemlere ilan eder: “Irzını korumuş
olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da
âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.”39
Ahlaksızlık yapmadığı halde ahlaksızlık yapmış gibi suçlanacağını, kınanacağını bildiği için
insanlardan utanmış, iffetiyle bir köşede sessizce doğumunu beklemiştir. Eğer onların attıkları
iftiralara cevap yetiştirmeye kalksa bu onu büsbütün yıpratacağı için böyle yapmıştır. Kısaca,
Hz. Meryem edebinden ve hayâsından dolayı insanlardan uzaklaşmıştır. Bu da çok tabii bir
davranıştır. Çünkü Meryem, kendisini ibadete adamış, iffetli bir kadındı.
Böyle bilinirken hamile olduğunu nasıl açıklayabilirdi? Kendisi bu olağanüstü hamileliğin
Allah’ın takdir ettiği bir iş olduğuna gönülden inanıp Rabbine itaat etse de bunu insanlara
anlatması çok zordu. Bu zor durumun getirdiği psikoloji ile “Keşke bundan önce ölseydim de
unutulup gitmiş olsaydım!”40 demiştir. Hz. Meryem’in ölümü temenni etmesi onun
insanlardan utanması ve kendisi hakkında kötü düşünülmesinden korkmasındandır. Çünkü
Hz. Meryem insanların düşünebileceği gibi iffetsiz biri değildir ve öyle hatırlanmak
istememektedir. Daha önce onu, kendisini ibadete adamış olarak bilen halkın artık ona zina
eden bir kadın gözüyle bakması ihtimali ona çok ağır gelmiştir. Bu ağırlığın altında o kadar
üzülmüştür ki ölümü temenni edecek duruma gelmiştir. Ölümü temenni etmek, büyük
sıkıntılar ve acılar yaşandığı zamanlarda olağan karşılanmış ve kınanmamıştır.41
Kur’an bize iffetin kadın sembolü olarak Hz. Meryem’i sunarken, kendisine gönlünü kaptıran
bir kadının arzusuna sırt çevirdiği için hapse mahkûm olan Hz. Yusuf’u da iffetin erkek
sembolü olarak bildirmektedir.42 Buna mukabil vahy sürecinde gerçekleşen bir olay olan ifk
hadisesi de, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişe’nin namusunu hedef alıp, onunla beraber Hz.
Peygamber ve Müslümanların da imtihandan geçtiği bir hadise olarak, Kur’an’da43 ve İslam
tarihinde yerini almıştır.44
3.2. Teslimiyet ve Sabır
Yüce Allah’ın Kur'an'da peygamber olmadığı hâlde kendisinden övgüyle bahsettiği ve
insanlığa örnek olarak gösterdiği insanlar arasında şüphesiz ki Hz. Meryem validemizin özel
bir yeri vardır. Hz. Meryem, İslam'ın bir kul ve peygamber olarak kabul ettiği İsâ (a.s.)'ı
“babasız” olarak dünyaya getiren saygıya lâyık bir kadındır. Kur'ân-ı Kerim, onu, imanlı,
itaatli, iffetli, sıkıntı ve baskılara karşı sabırlı olması yönüyle defalarca övmüş ve örnek bir
Müslüman olarak bizlere takdim etmiştir.
Aynı şekilde oğlu Hz. İsa’da, çeşitli zulüm ve baskılara maruz kalmış ama her zaman, Allah'a
tam bir itaatle bağlanmış ve bu dünyanın zulmüne ve meşakkatine karşı yalnızca Allah'a
güvenmiş ve sabrı elden bırakmamıştır.

39

Enbiya, 21/91.
Meryem, 19/23
41
Öz, Gençler İçin Bir İffet Örneği Olarak Hz. Meryem, 246.
42
Yusuf 12/23-35
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Nur 24/11-20
44
Emine Koç, Kur’an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sivas 2009, yüksek lisans tezi, 81.
40

659

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Kur'an-ı Kerim, anne ve oğul olarak her ikisini de hayırla yad etmiştir: “Melekler demişlerdi
ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsâ'dır.
Mesih'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”45
Gerek inanç yönüyle gerekse ahlaksızlık ve taşkınlık yaparak yoldan çıkan insanların zirvede
olduğu bir dönemde, sabrı, itaati, namusu ve iffeti ile tüm insanlığa örnek olan Hz. Meryem
hakikaten de Allah tarafından seçilmiş bir insandı. Onun bu yönlerini anlatan ayetlerden
bazıları şunlardır: “Irzını iffetle korumuş olan (Meryem'i de an.) Biz ona ruhumuz-dan
üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık.”46 “Hani melekler: “Ey Meryem!
Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem!
Rabb'ine divan dur ve secdeye kapan ve rüku' edenlerle beraber rüku' et.” demişlerdi.” 47“…
(İmran kızı Meryem) Rabb'inin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat
edenlerdendi.”48
Hz. Meryem, çok büyük bir imtihandan ve Allah'a hakkıyla inanmamış insanların
bühtanından geçti. “O gönülden itaat edenlerdendi.”49 ayetinde de ifade edildiği gibi, Allah'a
olan itaati, imanı ve sabrı sayesinde ayakta kaldı ve Allah'ın nimetlerine ve ikramlarına nail
oldu. Oğlu İsa (a.s.) da aynı iltifatlara mazhar olarak peygamberlik şerefi ile müşerref oldu.
Rabbimiz onlar hakkında şöyle buyuruyor: “Allah o zaman şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu
İsâ! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrâil) ile
desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun.
Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrât ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle
çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş
oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim
iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim;
kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, “Bu, apaçık
bir sihirden başka bir şey değildir.” demişlerdi.”50
Gerek yukarıda zikredilenler gerekse ayetlerden hareketle Hz. Meryem’in iffeti ve yaşadığı
olaylar karşısında sabrı ve Allah’a teslimiyeti Kur’an’ın bizlere bildirdiği gençlik değerleri
arasında görülmektedir. Şunu vurgulamak gerekir ki, Hz. Meryem’in hayatıyla ilgili olarak
asıl bizi ilgilendiren olayın tarihsel boyutu ve ayrıntılarla dolu öyküsünden ziyade, taşıdığı
mesajlardır. Kuşkusuz Kuran-ı Kerim bu olayı ders almamız, ibret almamız, dahası örnek
almamız için nakletmiştir.
Ayet ve hadislerde Hz. Meryem’in bütün kadınlara üstün ve önder kılındığı zikredilmektedir.
Bunun sebebinin öncelikli olarak imanla güçlenmiş teslimiyeti, iffeti, emredildiği gibi
ziynetlerini, ruhunu ve bedenini kötülüklerden, nefsinden koruması ve dahası hakikati
savunması ve yaşaması olduğunu söyleyebiliriz.
SONUÇ
Kur’an’da insanlığın geçmişteki deneyimlerinin ve tecrübelerinin çeşitli yönlerini içeren
bilgiler, insanlığın bütününe uygulanabilir niteliktedir. Allah onunla ilgili doğruları
açıklamakta ve onu bizlere model göstermektedir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de zikredilen
en güzel örneklerden biri, Hz. Meryem’in (a.s.) kıssasıdır.
45

Al-i İmran suresi, 3/45
Enbiya suresi, 21:91
47
Ãli İmran suresi, 3:42-43
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Tahrîm suresi, 66:12
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Maide, 5:110
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Meryem suresi, 19/29-33
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Annesinin duasıyla hayata başlayan, Allah tarafından hesapsız rızıklandırılarak helal
lokmayla büyüyen, peygamber olmadığı halde meleklerin onunla iletişime geçtiği, kendini
yabancı bir erkek olarak gördüğü melekten sakınacak kadar iffetli olan, onun söylediklerini
sorgulayabilecek kadar muhakeme yetisine sahip, meleğin yaptığı açıklamanın ardından
düşüncelerinde direnmeyip kabul ederek Allah’tan gelene razı olan, yalnız başına çocuk
doğurabilecek kadar güçlü ve cesaretli olabilen, sıkıntılı anında ümidi kesmeyip Allah’a
sığınan, Allah’ın ona söylediklerini sorgusuz yerine getirmesi ve tüm bunların ardından
peygamber annesi olmaya layık görülerek insanlık için örnek gösterilen bir konuma çıkarılan
sıddıkadır.
Hz. Meryem, Allah’a olan teslimiyeti, iffeti, sabrı, ihlâsı ve takvasıyla tüm insanlık için bir
örnektir. Onun takvası, çıktığı hayat yolculuğunda en değerli azığı olmuştur. Yaşadığı
sıkıntılar karşısında zayıflık hissine kapılmayıp kendini Allah’a teslim etmiş ve yardımı
sadece ondan beklemiştir. Bunun sonucunda tüm bu güzel hasletleri kendinde bulunduran
Meryem, önce Allah tarafından rızıklandırılmış, peygamber olmadığı halde Cebrail ile
konuşma şerefine nail olmuş ve Hz. İsa gibi bir peygambere anne seçilerek
mükâfatlandırılmıştır. Yüce Allah, ilk insanın yaratılmasında gerçekleştirdiği ve daha sonra
tabii bir olaya dönüştürdüğü için, insanların unutmaya yüz tuttuğu harikuladeliği hatırlatmak
için Hz. Âdem’i nasıl asli doğum unsurları olmadan var etmişse İsa’yı da tek unsurdan,
sadece anneden dünyaya getirerek kudretinin büyüklüğünü göstermek için Meryem’i seçip
vesile kılmıştır.
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Abstract
In this study, dyestuffs were removed from the aqueous solution with polymer micro
beads. Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) poli(EDGA-VIM)
micro beads to be used were synthesized by suspension polymerization method. In
order to make adsorption experiments with polymer microspheres from aqueous
solution, reactive red-14 dyestuff was preferred, which has a wide application area in
the industry, The pH effect of reactive red-14 dyestuff on the adsorption of
poly(EGDMA-VIM) microspheres in aqueous solution was investigated. Dyestuffs
were prepared at pH 3, 5, 7, and 9 and adsorption experiments were carried out
keeping all conditions constant. As a result of the experiments, it was found that pH 3
was the optimum value that provided the maximum removal. It was determined that the
maximum adsorption capacity was 10,51791 mg/g when the polymer microspheres
were kept at a constant temperature of 25 °C, in 30 ppm dyestuff solution, at pH 3,
with 0.01-gram polymer for 3 hours.
Keywords: adsorption , polymer micro beads , reactive red-14
1. INTRODUCTION
Many important sources of environmental pollution are the synthesis of paint, leather,
cosmetics, paper, food processing, pulp mill, pharmaceutical and plastic industries.
Reactive dye is one of the most important pollutants identified among the various dye
pollutants of industrial wastewater.
However, it should be emphasized that the overwhelming majority of synthetic dyes
currently used are highly water-soluble azo-reactive dyes. Azo dyes are characterized
by the presence of nitrogen nitrogen double bonds and the presence of bright color is
due to these azo bonds and associated chromospheres. The presence of even very low
concentrations of dyes (less than 1 mg / l) in wastewater is quite noticeable and is
considered undesirable.
In this study, the pH effect was investigated for the removal of dyestuffs from aqueous
solution with polymer microspheres. Reactive red-14, which is an azo dyestuff, was
preferred as reactive. The interaction of reactive red-14 dyestuff and polymer was
investigated.
As a result, polymer microbeads were used to remove dyestuffs from aqueous
solutions.
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2. MATERIAL AND METHOD
2.1. CHEMICALS
Ethylene Glycol Dimethacrylate
(EGDMA)
Vinyl Imidazole (VIM)

Merck

Polyvinyl alcohol (PVA)

Merck

Hydrochloric Acid (HCl)

Merck

Sodium Hydroxide (NaOH)

Merck

Ethyl Alcohol (C2H5OH)

Merck

Merck

GENERAL NAME

REACTİVE RED- 14
C20H12N2Na2O7S2

MOLECULAR FORMULA
MOLECULAR WEIGHT (g/mol)
MOLECULAR STRUCTURE
APPLICATION CLASS

502.43
SINGLE AZO CLASS
REACTIVE

2.2. SYNTHESIS OF THE POLI(EGDMA-N-VIM)
m-poly(DVB-VIM) microspheres; It was obtained as a result of the synthesis of N-vinyl
imidazole (VIM) and divinyl benzene (DVB) monomers by suspension polymerization. The
method applied for the synthesis of m-poly(DVB-VIM) microspheres was as follows:
Dispersion phase; It was formed by dissolving PVAL (stabilizer; 200 mg) in 50 mL of
distilled water in a stirrer heater (Chiltern Hotplate Magnetic Stirrer HS31, UK). For the
organic phase; DVB (crosslinker; 2.9 mL), magnetite (Fe3O4, 0.5 g) and toluene (pore
builder, 10 mL) were stirred at room temperature for 10 minutes. Then, by adding VIM
(monomer; 7.3 mL) and AIBN (initiator; 100 mg) to this solution, homogenized organic phase
(monomer phase) was obtained. organic phase and dispersion phase at a constant temperature
of 65 °C; Made of closed cylindrical pyrex glass.
It was stirred in a polymerization reactor (Electromantle Jacketed Heater, UK) by means of
magnetic stirrer. The reaction was carried out in a nitrogen atmosphere to counteract the
inhibitory effect of oxygen on the polymerization. Polymerization was continued at 65 °C for
4 hours at 500 rpm and at 80 °C for 2 hours at 500 rpm stirring speed.
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After the specified time, the dispersion medium was decanted. The resulting microspheres
were washed with water and ethanol to remove unreacted monomer or solvent, then ethanol
was removed by decantation and 50 mL of toluene was added. The polymer sample was
mixed in the presence of toluene at 1000 rpm for half an hour on a magnetic stirrer. Then,
toluene was decanted and ethyl alcohol was added again (50 mL). Ethyl alcohol from the
polymer sample mixed at 1000 rpm in a magnetic stirrer for 15 minutes; was removed by
decantation and 100 mL of deionized water was added to the sample. The polymeric
microspheres, whose washing process was completed, were filtered and placed in a vacuum
oven. Here it was dried at 50°C for 48 hours.
2.3. CHARACTERIZATION STUDIES
Elemental analysis was used to determine the amount of VIM in m-poly(DVB-VIM)
microspheres (Leco Elemental Analyzer, CHNS-932, USA). After the polymeric sample was
placed in the device, the carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) amounts of the sample
were determined as a result of the combustion process.
Scanning electron microscopy (SEM) and foruier transform infrared spectrophotometer were
used to characterize the surface images and chemical structures of the polymer microbeads.
2.4.ADSORPSITON EXPERIMENT
Adsorption of dyestuffs from aqueous solution of the pH of polymer microspheres
effect was investigated. Dye solutions were prepared at pH 3, 5, 7 and 9 and experiments were
carried out done. For each pH value to determine the optimum pH value, all other parameters
(0.1 grams of polymer at 12 ppm dyestuff, 25 degrees, 3 hours conditions) fixed held. The
polymer microspheres were removed and the absorption values of the solutions were 602 nm.
wavelength was measured in a UV-VIS spectrophotometer. Amount of dye remaining in
solution determined using the calibration table.
3. RESULTS
3.1. pH Effect of Adsorpstion

pH=3

Absorbance

1,2

y = 0,0363x + 0,0933
R² = 0,9921

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

5

10

15

ppm

20

Calibration graph for pH=3
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pH=5

1
0,9

y = 0,0285x + 0,1594
R² = 0,992

Absorbance

0,8
0,7
0,6
0,5
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0,3
0,2
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0
0
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pH=9
1,2
y = 0,0334x + 0,1174
R² = 0,9921

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
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Calibration graph for pH=9
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pH effect of maximum adsorption capacity.
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3.2. CHARACTERIZATION
SEM

poly (EGDMA-VIM)) scanning electron microscope image
SEM (scanning electron microscope), image as shown in the figure
polymer(poly(EGDMA)vim) is in spherical form.
FT-IR

FT-IR analysis spectrum images
The FTIR spectrum of polymer microbeads is given in Figure 15. at 3109-1661 cm-1(They
belong to the intra-ring C-H C=C stresses of the imidazole ring, respectively.) 1284, 1229 and
the bands at 1084 cm-1 belong to C-H in-plane bending and C-N stresses in the ring. In
addition, the characteristic ring in-plane bending for P(VIM) at 914 cm-1 and ring stretching
band was observed.
4. CONCLUSION
The dyestuff used in the experiments is negatively charged in aqueous solution. In an acidic
environment, the cross-linked polymer microspheres are positively charged, so the highest
interaction between the dyestuff and the polymer is in the acidic environment. As a result of
the experiments, the adsorption occurred at pH = 3 is the highest.
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Summary
In this study, cross-linked poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole)
(poly(EDGA-VIM)) was synthesized using suspension polymerization method and the
structure of microspheres was elucidated by FT-IR and SEM characterization methods.
Cr(VI) ion was investigated in order to investigate the usability of synthesized poly(EGDMAVIM) in removing heavy metal ions. Aqueous solution of K2Cr2O7 salt was used in
adsorption studies. Maximum adsorption conditions of poly(EDGA-VIM) were determined
by performing pH experiments, which is one of the most important parameters affecting
adsorption.
pH, which is one of the parameters that affect the adsorption capacity of the microspheres,
was investigated. pH experiments were carried out by keeping the other parameters
(temperature, concentration, polymer amount, time) that affect the adsorption constant. The
pH range was determined as 2, 3, 4, 5 and 6 and K2Cr2O7 solutions were prepared.
Maximum adsorption for Cr(VI) ions was reached at 70 ppm at room temperature in 240 min.
The highest adsorption was reached at pH 2.0. The amount of adsorbed Cr(VI) decreased with
increasing pH. Adsorption isotherms of Cr(VI) on poly(EGDMA-VIM) were determined and
correlated with common isotherm equations such as Langmuir and Freundlich isotherm
models.
Keywords: Adsorption, heavy metal ions, magnetic polymers
1.Introduction
Chromium is a highly toxic pollutant produced from many industrial processes, such as the
leather tanning process, electroplating, and the manufacture of paint, paint and paper.
Chromium is dangerous because it affects human physiology, accumulates in the food chain
and causes various diseases. Chromium exists mainly in two forms, chromium(VI) and
chromium(III). Cr(III) has proven to be biologically essential for mammals as it maintains an
efficient metabolism of glucose, lipid and protein. In contrast, Cr(VI) can diffuse through cell
membranes as CrO or HCrO and oxidize biological molecules. 3 The Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR) classifies Cr(VI) as the 16th largest hazardous
substance. Due to its mutagenic and carcinogenic properties, the US EPA has determined the
maximum acceptable amount in a contaminated water source as 0.05 μg/L.[Kara A. 2009]
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2. Synthesis of Poly(EGDMA-n-VIM)
Suspension polymerization method was used to synthesize poly(ethylene glycol
dimethacrylate-n-vinyl imidazole) polymer microbeads. Two phases, dispersion and organic,
were prepared for polymerization. To prepare the dispersion phase, 0.2 grams of polyvinyl
alcohol was dissolved in 50 mL of water. For the organic phase, 1 mol of VIM and 1 mol of
EGDMA in 10 mL of toluene were added. Then 0.1 gram of benzoyl peroxide initiator was
added to the organic phase. First the dispersion phase followed by the organic phase was
added to the special polymerization reactor made of Pyrex glass, and the reaction was carried
out at 60°C for the first 2 hours and at a stirring speed of 700 rpm at 80°C for the next hour. 4
hours. The polymer microbeads formed at the end of the reaction were washed with ethyl
alcohol-water mixture to remove impurities (solvent, monomer, initiator). The washed
microbeads were dried in an oven at 70 degrees for 48 hours. [Kara Ali 2004]

Poli (EGDMA-VIM) kürelerinin SEM görüntüsü
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109.0

105
3115.06

100

2950.52
1648.07

95
1412.88
1452.49

90

1496.77
912.69
822.57

85

638.04
746.95
1084.00

80

1227.71

%T
1147.60
1110.79

1722.11

75

663.51

70

65

60

55

50.0
4000.0

3600

3200

2800

2400

2000

1800
cm-1

1600

1400

1200

1000

800

550.0

Calculations
(1)
Qe: Adsorption capacity (mg/g), Ci: Initial concentration, Cf: Final concentration,
m= Amount of polymer (g), V= Amount of solution (mL)
3. Results
3.1 pH Effect of Adsorption
In order to investigate the pH effect, solutions were prepared at pH 3, 5, 7 and 9 and the
calibration chart method was used. The calibration charts used for each solution are given in
the figures.
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y = 0,0118x + 0,0096
R² = 0,9886

pH = 2
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Şekil 1. pH:2 için için kalibrasyon grafiği

Şekil 2. pH:3 için için kalibrasyon grafiği
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Şekil 3. pH:4 için kalibrasyon grafiği

pH = 5

y = 0,0083x - 0,0244
R² = 0,9917
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Şekil 5. pH:6 için kalibrasyon grafiği
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Şekil 6. Adsorpsiyon kapasitesinin pH etkisi
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Şekil 7. Adsorpsiyon kapasitesinin pH etkisi
4.Conclusion
In this study, Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) polymer microspheres
were synthesized by suspension polymerization method. In this study performed with
poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) microspheres, pH values were
changed between 2.0-6.0 and the optimum pH value for adsorption was determined as pH 2.0
for Cr(VI) ions.
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ÖZET
Smilax excelsa L. Dikenucugiller (Smilacaceae) familyasından bir bitki türüdür. Halk arasında
diken otu, diken ucu, melevcen, melövcan, melovcan, silcan isimleriyle adlandırılmaktadır.
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bitkinin yaprakları ve sürgünleri genellikle yemeği,
sarması veya turşusu yapılarak, meyveleri ise taze olarak tıbbi amaçlı tüketilmektedir. Bitki
Geleneksel Çin Tıbbında çok eski yılardan beri ilaç olarak kullanılmaktadır. Yine Orta ve
Güney Amerika’da yerli halk tarafından romatizma, cilt hastalıkları ve fiziksel hastalıkların
tedavisinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bitkinin tohumlarındaki zar sakızlara katılır.
Kırmızı meyveleri Ruscus bitkisinin dallarına bağlanarak “kokina” adlı çiçek
hazırlanmaktadır. Bu çalışmada Trabzon ilinden alınan Smilax excelsa L. bitkisinin
yapraklarında ve meyvelerinde toplam fenolik madde, toplam flavonoid madde, klorofil a,
klorofil b ve toplam karotenoid miktarları ile 3 farklı metotla antioksidan kapasite (FRAP,
DPPH, ABTS) ve antibakteriyel aktivite belirlenmiştir. Toplam fenolik ve flavonoid madde
içeriklerinin yaprak örneklerinde meyve örneklerinden 2 kat daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Meyve ekstraktında toplam fenolik madde içeriğinin 29.3 mg/100g, toplam
flavonoid madde içeriğinin 9.86 mg/100g olduğu görülmüştür. Bu değerler yaprak
örneklerinde sırasıyla 56.8 mg/100g ve 18.4 mg/100g olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde
yaprak ekstraktının meyve ekstraktına göre daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu
belirlenmiştir. Meyve ekstraktında ABTS radikali süpürme aktivitesinin % 42.32, DPPH
radikali süpürme aktivitesinin % 59.4 ve FRAP değerinin 273.5 µmol Fe II/g, yaprak
ekstraktında ise ABTS radikali süpürme aktivitesinin % 49.4, DPPH radikali süpürme
aktivitesinin % 62.5 ve FRAP değerinin 393.5 µmol Fe II/g olduğu tespit edilmiştir.
Örneklerin klorofil a değerinin klorofil b değerinden yüksek olduğu, toplam klorofil değerinin
21.1 µg/g ve toplam karoten değerinin 6.1 µg/g olduğu belirlenmiştir. Meyvenin sulu ekstraktı
genel olarak test bakterileri üzerinde antibakteriyel aktivite sergilemezken; sadece Bacillus
spizizenii ATCC 6633’ye karşı zayıf antibakteriyel etki göstermiştir, ancak yaprağın
metanolik ekstraktı test bakterilerinin tamamına karşı dikkat çekici bir oranda antibakteriyel
etki göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Antioksidan, Fenolik, Melocan, Smilax excelsa

678

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

DETERMINATION OF SOME BIOACTIVE COMPONENTS AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Smilax excelsa L. (MELOCAN) PLANT
GROWING IN THE EASTERN BLACK SEA REGION
ABSTRACT
Smilax excelsa L. is a plant species of Dikenucugiller (Smilacaceae) family. It is known as
diken otu, diken ucu, melevcen, melövcan, melovcan, silcan among the people. The leaves
and sprouts are generally made of food, wrapped or pickled while fruit is consumed fresh for
medical purposes in the Black Sea region of Turkey. The plant has been used in Traditional
Chinese Medicine since ancient times. It is also widely used in the treatment of rheumatism,
skin diseases and physical diseases by the local people in Central and South America. The
membrane in the seeds of the plant joins the gums. The ornamental flower called “kokina” is
prepared by attaching the red colored fruits to the branches of the Ruscus aculeatus plant. In
this study, total phenolic content, total flavonoid content, chlorophyll a, chlorophyll b and
total carotenoid contents, antioxidant capacity by 3 different methods (FRAP, DPPH, ABTS)
and antibacterial activity were determined in the leaves and fruits of Smilax excelsa L. taken
from Trabzon province. It was determined that the total phenolic and flavonoid contents of the
leaf samples were 2 times higher than the fruit samples. It was observed that the total phenolic
content of the fruit extract was 29.3 mg/100g, and the total flavonoid content was 9.86
mg/100g. These values were determined as 56.8 mg/100g and 18.4 mg/100g in leaf samples,
respectively. Similarly, it was found that leaf extract has higher antioxidant capacity than fruit
extract. In fruit extract, ıt has been found to be the ABTS radical scavenging activity was
42.32%, the DPPH radical scavenging activity was 59.4%, and the FRAP value was 273.5
µmol Fe II/g. In the leaf extract, ıt has been found to be the ABTS radical scavenging activity
was 49.4%, the DPPH radical scavenging activity was 62.5%, and the FRAP value was 393.5
µmol Fe II/g. It was determined that the chlorophyll a value of the samples was higher than
the chlorophyll b value, the total chlorophyll value was 21.1 µg/g and the total carotene value
was 6.1 µg/g. While the aqueous extract of the fruit generally does not exhibit antibacterial
activity on test bacteria; only showed a weak antibacterial effect against Bacillus spizizenii
ATCC 6633, but the methanolic extract of the leaf showed a remarkable antibacterial effect
against all test bacteria.
Keywords: Antibacterial, Antioxidant, Phenolic, Melocan, Smilax excelsa
GİRİŞ
Smilacaceae ailesi sadece 3 cinsten oluşan küçük bir ailedir ve yaklaşık 320 türü bulunur
(Mabberley, 2008). Smilax cinsi yaklaşık 300 tür içerir ve özellikle Doğu Asya ve Kuzey
Amerika'da olmak üzere tüm dünyadaki tropikal bölgelerde yaygınlaşmıştır. Türkiye’de
yetişen türleri S. aspera ve S. Excelsa’dır. S. aspera Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinde, S.
excelsa ise Kuzey Anadolu Bölgesinde yaygın olarak yetişmektedir (Shuo ve ark., 2013).
Bitki geleneksel Çin tıbbında çok eski yılardan beri ilaç olarak kullanılmaktadır. Yine Orta ve
Güney Amerika’da yerli halk tarafından romatizma, cilt hastalıkları ve fiziksel hastalıkların
tedavisinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Cilt hastalıklarının tedavisinde genellikle
sarsaparillae radix adı verilen kök kısmı kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde,
yapısında saponin ve tanen bulunan Smilax türlerine ait, kurutulmuş rizom ve köklerinden
elde edilen sarsaparilla drogunun, yaraları tedavi edici etkisi nedeniyle tibbi bitki olarak
kullanıldığı bildirilmiştir. Sarsaparilla adı verilen bitkisel drog, günümüzde birçok
şekerlemede ve içeceklerde tatlandırıcı olarak da kullanılmaktadır (Raul ve ark., 2017).
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Bitkinin frengi, dizanteri, kronik nefrit, egzema, meme kanseri, mide ağrıları ve şişkinliği
tedavilerinde iyileştirici bir etkisinin bulunduğu bildirilmiştir (Ivanova ve ark., 2010).
Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bitkinin filizleri sebze olarak yemek ve turşu yapımında
kullanılmaktadır. Yapraklarından sarma yapılmaktadır. Meyveleri taze olarak yenmektedir
(Koca ve ark., 2011). Bir gıda maddesi olarak tüketimi sonucunda sağlığa yararlı doğal bir
antioksidan olarak kullanılabileceği önerilmiştir (Özsoy ve ark., 2008). Bitkinin
tohumlarındaki zar sakız yapımında kullanılır. Bitkinin kırmızı meyveleri Ruscus bitkisinin
dallarına bağlanarak “kokina” adlı çiçeğin yapımında kullanılmaktadır (Tanker ve ark., 1998).
İklim, toprak, nem gibi çevresel faktörlerin bitkilerin biyokimyasal yapısını etkilediği ve
besleyici değerlerini değiştirdiği bilinmektedir. Ülkemizde kendiliğinden yetişen bitkinin
yaprak ve meyve ekstraktlarının biyolojik özelliklerinin incelendiği çalışmalar mevcuttur (Efe
ve ark., 2019; Şahin, 2019; Özsoy ve ark., 2008). Ancak Karadeniz bölgesinde yetişen
bitkinin biyolojik özelliklerini belirlemeye yönelik sadece bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu
çalışmada da Demir ve ark. (2020) Samsun Salıpazarı bölgesinde yenebilen bitkiler arasında
inceledikleri S. Excelsa yaprak ve yaprak sapında çalışmamızdakine benzer olarak klorofil,
karotenoid ve flavonoid içeriklerini belirlemişler, ancak bitkinin meyvelerinde analiz
yapmamışlardır. Bu açıdan çalışmamız literatürdeki çalışmalardan hem bitki lokasyonunun
farklı oluşu, hem de bitkinin meyvesinin de biyolojik özelliklerinin belirlenmesi açısından
farklıdır. Bu çalışmanın amacı Karadeniz bölgesinde yetişen S. excelsa bitkisinin yaprak ve
meyvelerinin bazı biyoaktif bileşen düzeyleri, antioksidan ve antibakteriyel aktiviteleri ile
yapraklarının pigment içeriklerinin belirlenmesidir.
MATERYAL VE METOT
Bitki Materyali
Çalışmada kullandığımız S. excelsa L. bitkisinin yaprakları Haziran, meyveleri ise Ekim
ayında Trabzon ili Akçaabat ilçesi ormanlık alanından toplanmıştır. Toplanan örnekler
soğutucu çanta içerisinde laboratuvara getirilmiş ve analizler yapılıncaya kadar + 4 ºC’de
bekletilmiştir.
Ekstrakt Hazırlanması
2 g meyve ve yaprak örneği 20 ml metanolle (%80) ile homojenize edilmiş ve 24 saat 4
°C’de, çalkalamalı inkübatörde bekletildikten sonra 10 dk, 10000 rpm’de santrifüj edilmiştir.
Alınan süpernatan toplam flavonoid madde, toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite
belirlenmesinde kullanılmıştır (Murathan ve Kaya, 2020).
Antimikrobiyal aktivite analizde kullanılmak üzere; 40 g meyve örneği, 200 ml saf su ile
homojenize edildikten sonra oda sıcaklığında, 190 rpm’de, 72 saat ekstrakte edilmiş ve
sonrasında 5000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Alınan süpernatan rotary evaporatör ile
konsantre edilmiştir.
Yaprak ekstraksiyonu için ise, gölgede ve oda sıcaklığında kurutulmuş olan 10 gr yaprak
örneği 250 ml metanol ile Soxhlet düzeneği yardımı ile 6 saat ekstrakte edilmiştir.
Ekstraksiyon sonucunda metanolik yaprak ekstraktı da rotary evaporatör ile
yoğunlaştırılmıştır.
Hazırlanan ve rotary evaporatörde yoğunlaştırılan ekstraktlar mikrofiltre (0.22 μm) ile steril
edildikten sonra -20 °C’de saklanmıştır. Çalışmadaki tüm analizler üç tekrarlı olarak
yapılmıştır.
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Toplam Flavonoid Madde Analizi
Ekstraktların içerdiği toplam flavonoid madde miktarı Quettier ve ark. (2000)’na göre
belirlenmiştir. Spektrofotometre ile 415 nm’de belirlenen absorbans değerleri Quersetin
kalibrasyon eğrisinden elde edilen eşitlikte yerine konularak mg/100g olarak hesaplanmıştır.
Toplam Fenolik Madde Analizi
Ekstraktların içerdiği toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu yöntemi ile Spanos ve
Wrolstad (1992)’ye göre belirlenmiştir. Spektrofotometre ile 750 nm’de belirlenen absorbans
değerleri Gallik asit kalibrasyon eğrisinden elde edilen eşitlikte yerine konularak mg/100g
olarak hesaplanmıştır.
Pigment Analizleri
Pigment analizleri De-Kok ve Graham (1989)’a göre belirlenmiştir. Hazırlanan ekstraktların
absorbans değerleri 662, 645, 470 nm’de belirlenmiş, klorofil a, klorofil b, toplam karotenoid
ve toplam klorofil miktarları aşağıda verilen standart formüllere göre hesaplanmıştır.
(A=Absorbans değeri)
Klorofil a=11.75.A662-2.35.A662
Klorofil b=18.61.A645-3.96.A662
Toplam karotenoid =(1000.A470-2.27.Kla-81.4.Klb)/227
Antioksidan Kapasite Analizleri
DPPH Metodu
DPPH radikal süpürücü aktivite Bakhshi ve Arakawa (2006)’ya göre belirlenmiştir.
Örneklerin absorbansı spektrofotometrik olarak, 515 nm dalga boyunda belirlenmiştir.
%DPPH inhibisyonu =((Akontrol-Aörnek)/Akontrol)x100 formülüyle hesaplanmıştır.
ABTS Metodu
ABTS radikal süpürücü aktivite Re ve ark. (1999)’na göre belirlenmiştir. Örneklerin
absorbansı spektrofotometrik olarak, 734 nm’de belirlenmiştir. % ABTS inhibisyonu
=((Akontrol-Aörnek)/Akontrol)x100 formülüyle hesaplanmıştır.
FRAP Metodu
FRAP aktivitesi Benzie ve Strain (1996)’e göre belirlenmiştir. Ekstraktların absorbansı
spektrofotometrik olarak, 593 nm’de belirlenmiştir. FeSO4 solüsyonu kullanılarak standart
eğri hazırlanmış (100-1000 µl) ve sonuçlar µmol Fe II/g olarak hesaplanmıştır.
Antibakteriyel Aktivite Analizleri
Antibakteriyel aktivite agar kuyu difüzyon yöntemine göre belirlenmiştir (Rauha ve ark.,
2000). Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633, Bacillus licheniformis ATCC 14580,
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterobacter aerogenes ATCC 13048, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9027, Escherichia coli ATCC 8739 ve Klebsiella pneumoniae ATCC
33495 test bakterileri olarak; eritromisin ise pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Analizde 150
μl steril ekstrakt kullanılmış, petri kutuları 37 ºC’de 48 saat inkübe edilmiş ve dijital kumpas
yardımıyla inhibisyon zonları mm cinsinden belirlenmiştir.
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İstatistiksel Analizler
Çalışmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır.
Gruplar arasındaki farklılıklar t testi ile P<0.05 önem düzeyinde belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
S.excelsa meyve ve yaprak ekstrelerinin toplam fenolik madde ve toplam flavonoid madde
içerikleri Tablo 1.’de verilmiştir. Biyoaktif bileşenler olan toplam fenolik ve flavonoid madde
içeriklerinin yaprak örneklerinde meyve örneklerinden 2 kat daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Meyve ekstraktında toplam fenolik madde içeriğinin 29.3 mg/100g, toplam
flavonoid madde içeriğinin 9.86 mg/100g olduğu görülmüştür. Bu değerler yaprak
örneklerinde sırasıyla 56.8 mg/100g ve 18.4 mg/100g olarak tespit edilmiştir. Daha önce
farklı araştırıcılar tarafından farklı bölgelerde yetişen Smilax cinsine ait türlerin fenolik ve
flavonoid içeriklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özsoy ve ark. (2008)
İstanbul ilinden topladıkları S. excelsa yapraklarında toplam fenolik madde içeriğinin 30.1
mg/g, flavonoid içeriğinin ise 28.7 mg/g kuru ağırlık olduğunu, Şahin (2019) Tokat illinden
topladıkları bitkinin yaprak ekstraktında toplam fenolik madde içeriğinin 55.98 mg/g, meyve
ekstraktında ise 55.25 mg/g kuru ağırlık olduğunu belirlemiştir. Demir ve ark. (2020) Samsun
Salıpazarı’ndan topladıkları S.excelsa yapraklarında toplam flavonoid madde içeriğini 16.09
mg/100g kuru ağırlık olarak bildirmişlerdir. Özen (2010) bitkinin toplam fenolik madde
içeriğini 49.9 mg pirokateşol/g kuru ağırlık, flavonoid içeriğini 12.6 mg kuersetin/g kuru
ağırlık olarak belirlemiştir. Koca ve Hasbay (2008) S. excelsa gövde ucunun toplam fenolik
içeriğini 2.98 mg/g kuru ağırlık olarak bildirmiştir. Yine Smilax cinsindeki diğer türlerde de
benzer çalışmalara rastlanmıştır. Ao ve ark. (2011) S.sebeana Miq. rizom ve köklerinin
toplam fenolik aktivitesini 52.7 mg kateşin/g olarak, Morais ve ark. (2014) S.campestris
Griseb. bitkisinin toprak üstü kısımlarının toplam flavonoid madde içeriğini sırasıyla 13.79 ve
13 µgQE/g olarak ve Solis ve ark. (2012) S.spinosa Mill. kurutulmuş köklerinin toplam
fenolik madde ve toplam flavonoid madde içeriğini sırasıyla 24.65 ve 39.26 mg/g olarak
bildirmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere bakıldığında bitkinin yaprak ve meyve
örneklerinin fenolik ve flavonoid içeriklerinin diğer çalışmaların sonuçlarına göre genel
anlamda daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın çalışmamızda yaş bitki örneği
kullanmamızdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 1. S.excelsa yaprak ve meyve örneklerinin toplam fenolik madde, toplam flavonoid
madde içerikleri ve antioksidan kapasiteleri.
Toplam
Toplam
Fenolik Flavonoid
FRAP
Madde
ABTS
DPPH
Madde
S.excelsa
(µmol
Miktarı
(%)
(%)
Miktarı
FeII/g)
(mg/100g) (mg/100g)
Meyve 42.32±5.5a 273.5±17.6b 59.4±0.3b 29.3±0.9b 9.86±0.8b
Yaprak 49.4±1.6a 393.5±23.4a 62.5±7.2a 56.8±1.7a 18.4±2.5a
Aynı sütunda gösterilen farklı harfler (a-b) t testine göre istatistiksel olarak farklılıkları
göstermektedir (p<0.05).
Ekstraktların antioksidan kapasiteleri Tablo 1.’de verilmiştir. Yaprak ekstraktının meyve
ekstraktına göre daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu belirlenmiştir.
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Meyve ekstraktında ABTS radikali süpürme aktivitesinin % 42.32, DPPH radikali süpürme
aktivitesinin % 59.4 ve FRAP değerinin 273.5 µmol Fe II/g, yaprak ekstraktında ise ABTS
radikali süpürme aktivitesinin % 49.4, DPPH radikali süpürme aktivitesinin % 62.5 ve FRAP
değerinin 393.5 µmol Fe II/g olduğu tespit edilmiştir. Smilax sp. türlerinin antioksidan
aktiviteleri daha önce farklı araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir. Özsoy ve ark. (2008) S.
excelsa yapraklarının etanol ekstraktında DPPH radikali süpürücü aktivitenin % 79.9, Efe ve
ark. (2019) ise % 55 olduğunu bildirmişlerdir. Koca ve Hasbay (2008) bitkinin gövde ucunun
FRAP değerini 10.87 µmol/g kuru ağırlık olarak belirtilmiştir. Solis ve ark. (2012) S. spinosa
Mill. kurutulmuş köklerinin farklı eksraktlarının DPPH radikal süpürücü aktivitesinin % 80
ile 93 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Ao ve ark. (2011) S. sebeana Miq. rizom ve
köklerinin metanolik ekstraktlarının DPPH radikali süpürücü aktivitelerinin % 15.6 ile 53.8
arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Yıldız ve ark. (2018) Hatay florasında doğal olarak
yetişen S.excelsa ve S.aspera bitkilerinin yaprak ekstraktlarının FRAP aktivitesinin 62.28 ile
64.57 mmol FeII/kg, meyve ekstraktlarının ise 63.91 ile 66.31 mmol. FeII/kg arasında
değiştiğini bildirmişlerdir. Çalışma sonuçları arasındaki farklılıkların bitkilerin yetişme
ortamındaki ekolojik şartların farklılığından veya materyal temin zamanındaki farklılıklardan
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışmada yaprak örneklerinin pigment içerikleri de belirlenmiştir. Bitkilerin içerdiği klorofil,
karotenoid gibi pigmentlerin biyoaktif özellikte olduğu bilinmektedir. Yaprak örneklerinin
pigment içerikleri Tablo 2.’de görülmektedir. Örneklerin klorofil a değerinin (15.1 µg/g )
klorofil b değerinden (5.9 µg/g) yüksek olduğu, toplam klorofil değerinin 21.1 µg/g ve toplam
karoten değerinin 6.1 µg/g olduğu belirlenmiştir. Smilax türlerinin pigment içeriklerini
belirlemeye yönelik çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Demir ve ark. (2020) S.excelsa
yapraklarında toplam klorofil içeriğinin 9.37 mg/100g, toplam karotenoid içeriğinin ise 7.75
mg/100g olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmamızda tespit ettiğimiz pigment değerleri Demir ve
ark. (2019)’un sonuçlarından daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun bitkilerin yetiştiği
ortamların farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırıcılar aynı zamanda
yabani bitkilerin kültür bitkilerine oranla daha yüksek klorofil düzeyine sahip olduklarını
bildirmişlerdir. Örneğin Dutta (2014) kabak, turp ve havuç bitkilerinin yapraklarında toplam
klorofil miktarının 18.5, 45.4 ve 30.3 mg/100 g kuru ağırlık olduğunu belirlemiştir.
Tablo 2. S.excelsa yaprak örneklerinin pigment içerikleri.
Klorofil a Klorofil b Toplam Klorofil Toplam Karoten
S.excelsa
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
Yaprak 15.1±0.3
5.9±0.2
21.1±1.3
6.1±0.8
Yaprak ve meyve örneklerinin antibakteriyel aktiviteleri Tablo 3.’te verilmiştir. Çalışmada
pozitif kontrol olarak eritromisin kullanılmıştır. Meyvenin sulu ekstraktı genel olarak test
bakterileri üzerinde antibakteriyel aktivite sergilemezken; sadece Bacillus spizizenii ATCC
6633’ye karşı zayıf antibakteriyel etki göstermiştir (14.91 mm). Efe ve ark. (2019) S. excelsa
meyve ekstraktlarının test edilen mikroorganizmalara karşı 11-16 mm aralığında inhibisyon
zonu oluşturduğu gözlemişlerdir. Maksimum antimikrobiyal etkinin E. coli’ye karşı 16
mm’lik inhibisyon zonuyla, en düşük antimikrobiyal etkinin ise S. aureus’a karşı 11mm’lik
inhibisyon zonuyla belirlendiği ve meyve ekstraktının gram negatif bakterilere karşı gram
pozitif bakterilerde daha etkili olduğu bildirilmiştir. Araştırıcılar aynı zamanda test
antibiyotiklerinin etkisiz olduğu Klebsiella pneumonia soyuna karşı meyve ekstraktlarının
antimikrobiyal aktivite gösterdiğini de belirlemişlerdir.
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Çalışmalar arasında gözlenen bu gibi farklılıklar; bitkinin yetiştiği coğrafik ve iklimsel
koşullar, ekstraksiyon metodu ve ekstraktta kullanılan çözücü, kullanılan mikroorganizma
türü ve suşu, analiz metodundaki farklıklar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik
gösterebilmektedir.
Tablo 3. S. excelsa yaprak ve meyve örneklerinin antibakteriyel aktivite değerleri
S. excelsa
S. excelsa
Eritromisin
Meyve
Yaprak
(mm)
(mm)
(mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
32.24± 1.36
Klebsiella pneumoniae ATCC 33495
27.04± 0.82 12.88± 0.47
Bacillus licheniformis ATCC 14580
26.50± 1.72 31.55± 0.16
Staphylococcus aureus ATCC 6538
33.01± 0.96 30.52± 0.06
Enterobacter aerogenes ATCC 13048
24.29± 1.23 10.87± 0.47
Escherichia coli ATCC 8739
23.86± 0.66 12.24± 0.08
Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633 14.91± 0.17 25.96± 2.23
Çalışmamızda yaprağın metanolik ekstraktı test bakterilerinin tamamına karşı dikkat çekici
bir oranda antibakteriyel etki göstermiştir. Test bakterileri arasında en duyarlı olanların
sırasıyla Staphylococcus aureus ATCC 6538 (33.01 mm) ve Pseudomonas aeruginosa ATCC
9027 (32.24 mm) olduğu gözlenmektedir. Schultes (1978) Smilax türlerinin sergilediği
antimikrobiyal aktivitenin yapılarında bulunan fenolik asitlerin fenol grubunun yapısına bağlı
olduğunu bildirmiştir. Özellikle bu gruptaki uçucu yağlar yüksek antimikrobiyal aktivite
göstermektedir. Lu ve ark. (2014) S. glabra dokularındaki flavonoid ve fenolik bileşiklerin
serbest oksijen radikallerinin ve lipit peroksidasyonunun zararlı etkilerini azaltarak kanser,
kardiyovasküler hastalıklar ve kronik inflamasyon gibi ölümcül hastalıkların önlenmesinde rol
oynadığını bildirmişlerdir. Xu ve ark. (2019) S. china L. yapraklarından izole ettikleri
polifenollerin Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis ve Escherichia coli’ye karşı antibakteriyel aktivite sergilediğini
bildirmişlerdir. Çalışmada özellikle Escherichia coli ve Staphylococcus aureus’un
polifenollere karşı yüksek hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir. Seo ve ark. (2012) S. china
yaprak ekstraktlarının Staphylococcus aureus ve Salmonella Typhimurium'un büyümesini
inhibe ettiğini, ancak Escherichia coli O157: H7'ye karşı antimikrobiyal aktivite
göstermediğini bildirmiştir.
Bu çalışma sonucunda Karadeniz Bölgesinde yiyecek olarak kullanılan S. excelsa bitkisinin
yapraklarının önemli derecede fenolik ve flavonoid madde içerdiği belirlenmiştir. Aynı
zamanda biyoaktif özellikleri de bilinen klorofil ve karotenoid içeriği bakımından da zengin
olan bitki yapraklarının antioksidan aktivitesi de iyi orandadır. Yaprak örneklerine göre daha
az olmakla beraber meyve örneklerinin de biyoaktif bileşen içeriği ve antioksidan aktivitesi
iyi seviyededir. Çalışmada meyve örneklerinin sulu ekstraktlarında antibakteriyel aktiviteye
rastlanmazken, yaprak örneklerinin metanolik ekstraktlarının kullanılan tüm test
organizmalarına karşı dikkat çekici düzeyde antibakteriyel aktivite sergilediği belirlenmiştir.
Sonuç olarak özellikle S. excelsa yapraklarının antioksidan ve antimikrobiyal ajan olarak
değerlendirilebileceği ve bunun ileride yapılacak farklı çalışmalarla da desteklenmesinin
faydalı olacağı kanatine varılmıştır.
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ÖZET
Nüfus artışı, kentleşme, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi etkenlerin artması nedeniyle
diyabetli insan sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan araştırmalar diyabette kilit rol
oynayan α- amilaz ve α- glukozidazın bitki polifenolleri tarafından inhibe edilebileceğini
göstermiştir. Nar diğer pek çok meyve ile kıyaslandığında toplam polifenol içeriği yüksektir.
Son yıllarda gıda endüstrisi yan ürünlerinin (kabuk, çekirdek vs.) meyveye oranla daha
yüksek biyoaktif bileşik içeriği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış ve gıda endüstrisinin ilgisi
artık ürünlere yönelmiştir. Nar kabuğu, tüm meyvenin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır ve
ellagitaninler, punikalagin ve punikalin gibi ellagik asit türevleri bakımından zengindir.
Ayrıca bazı ellagik asit türevleri (ellagik asit hekzosit, -pentozit, vb.) daha az miktarlarda da
olsa mevcuttur. Bununla birlikte, biyoaktif bileşiklerin konsantrasyonları meyve cinsi, çevre
koşulları, meyve olgunluk durumu, depolama ve hasat sonrası işlemlerden dolayı geniş ölçüde
değişmektedir ve bu da meyve kalitesini ve sağlığa yararlı bileşikleri etkileyebilmektedir. Bu
nedenle çalışmamızda Hicaz, Wonderful ve Deve dişi olmak üzere üç çeşit nar kabuğu
kullanılmış ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Nar kabuğu taneden ayrılıp 40 °C’ de
etüvde kurutularak öğütülmüş, ardından su ile klasik ekstraksiyon yapılarak toplam fenolik,
bağlı fenolik, DPPH, toplam flavonoid, hidrolize edilebilen tanen, kondense tanen, αglukozidaz, α- amilaz ve lipaz inhibisyon analizi yapılmış, HPLC-DAD ile fenolik bileşikler
tespit edilmiştir. Hicaz, Wonderful ve Deve dişi kabuk ekstraktlarının sırasıyla toplam fenolik
madde içeriği 110.81±3.13 111.76±0.50, 140.97±5.94 mg GAE eşdeğeri/g, bağlı fenolik
38.35±0.17, 36.60±0.05, 38.03±1.19 mg GAE eşdeğeri/g, antioksidan aktivitesi 301.74±1.73,
276.60±0.87, 450.27±5.02 mg TEAC/g, toplam flavonoid miktarı 10.69±0.633, 0.36±0.453,
15.17±0.272 mg KE/ g, kondense tanen miktarı 0.78±0.069, 1.02±0.013, 0.87±0.019 mg
EKE/g ve toplam hidroliz edilebilen tanen miktarı 231.43±6.769, 254.17±8.462,
416.91±8.462mg TAE/g dir. Nar kabuğu ekstraktları α-glukozidaz enzimini inhibe ederken,
α- amilaz ve lipaz enzimi üzerinde inhibisyon etkisi gözlenmemiştir. Elde edilen bulgular
mevcut literatür ile uyumlu olup araştırma sonucunda meyvenin yanı sıra artık
materyallerinde biyoaktif bileşiklerce zengin olduğu ve nar kabuğu ekstraktlarının
antidiyabetik özelliklere işaret eden α-glukozidaz enzimini inhibe edici özelliklere sahip
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Nar kabuğu, biyoaktif özellik, enzim inhibisyonu, antidiyabetik etki
SELECTED BIOACTIVE PROPERTIES OF POMEGRANATE PEELS
ABSTRACT
The number of people with diabetes is increasing day by day due to the increase in population
growth, urbanization, obesity and physical inactivity. Studies have shown that α-amylase and
α-glucosidase, which play a key role in diabetes, can be inhibited by plant polyphenols.
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Compared to many other fruits, pomegranate has a high total polyphenol content. In recent
years, studies proved that the bioactive compound contents of food industry by-products
(shell, seed, etc.) compared to the fruit itself is higher, and the interest of the food industry has
turned to residual products. The peel of the pomegranate constitutes about 40% of the whole
fruit and is rich in ellagic acid derivatives such as ellagitannins, punicalagin and punicalin. In
addition, some ellagic acid derivatives (ellagic acid hexoside, -pentoxide, etc.) are also
present, although in smaller quantities. However, concentrations of bioactive compounds vary
widely due to fruit type, environmental conditions, fruit maturity status, storage and postharvest processing, and this is having an impact on fruit quality and health-promoting
compounds. For this reason, three types of pomegranate peels, namely Hicaz, Wonderful and
Deve dişi, were used in our study and the results were compared. The pomegranate peel is
separated from the seeds and ground by drying in an oven at 40 °C, then by classical
extraction with water, analysis of total phenolic, bound phenolic, DPPH, total flavonoid,
hydrolyzable tannin, condensed tannin, α glucosidase, α-amylase and lipase inhibition was
performed. Phenolic compounds were detected by HPLC-DAD. Total phenolic content of
Hicaz, Wonderful and Deve dişi extracts, respectively 110.81±3.13 111.76±0.50, 140.97±5.94
mg GAE equivalent/g, bound phenolic 38.35±0.17, 36.60±0.05, 38.03±1.19 mg GAE
equivalent/g, antioxidant activity 301.74± 1.73, 276.60±0.87, 450.27±5.02 mg TEAC/g, total
flavonoid content 10.69±0.633, 0.36±0.453, 15.17±0.272 mg CE/ g, condensed tannin content
0.78±0.069, 1.02±0.013, 0.87±0.019 mg ECE/ g and the total amount of hydrolyzable tannins
is 231.43±6.769, 254.17±8.462, 416.91±8.462mg TAE/g. While pomegranate peel extracts
inhibited α-glucosidase enzyme, no inhibition effect was observed on α-amylase and lipase
enzyme. The findings are compatible with the existing literature, and as a result of the
research, it has been seen that besides the fruit, the residue materials are rich in bioactive
compounds and the pomegranate peel extracts have inhibitory properties of the α-glucosidase
enzyme, which indicates antidiabetic properties.
Keywords: Pomegranate peel, bioactive property, enzyme inhibition, antidiabetic effect
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ÖZET
Tarhana; çeşidine göre un, buğday kırması, irmik, yoğurt, domates, biber, tuz, baharat, nohut
gibi farklı gıdaların yoğrulması, fermente edilmesi, kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilen
gıdadır. Ülkemizde çok fazla sayıda tarhana çeşidi bulunmaktadır. Un tarhanası, göce
tarhanası, top tarhana, Trakya tarhanası, ak tarhana, Gediz tarhanası, Beyşehir tarhanası,
göçmen tarhanası bunlardan bazılarıdır. Maraş tarhanası (göce tarhanası) buğday yarması ve
yoğurttan oluşurken; ege bölgesinde yaygın tüketilen un tarhanası domates, biber, soğan,
aroma verici otlar, yoğurt ve undan oluşmaktadır. Bu çalışma ile Maraş tarhanası ve un
tarhanasının kek üretiminde kullanılmasıyla bisküvi kalite parametrelerini nasıl etkilediği
incelenmiştir. Maraş tarhanası ve un tarhanası bisküvi formülasyonuna un formülasyonu ile
yer değiştirme prensibine göre %15 oranında ilave edilerek üretilen bisküvilerin bazi kalite
özellikleri araştırılmıştır. Fiziksel özelliklerden ağırlık, kalınlık ve çap değerlerinin bisküvi
örneklerinde istatistiki olarak benzer olduğu görülmüştür. Tarhana örneklerinde duyusal
değerlendirme parametrelerinden yüzey görünüm özellikleri açısından değerlendirildiğinde
maraş tarhanası ilavesiyle renk ve parlaklık- matlık değerlerinde puanların düştüğü fakat
yüzey düzgünlüğü olarak değerlendirildiğinde bisküvi örnekleri arasında istatistiki bir fark
olmadığı belirlenmiştir. Kesit özelliklerinden, gözenek dağılımının tarhana unu ilavesiyle
olumsuz etkilendiği görülmüştür. Kabuk inceliği, iç renk, kabuk- iç renk farkı
parametrelerinde en yüksek puanları maraş tarhanası ilaveli bisküviler almıştır. Sertlik,
gevreklik, ağızda dağılma, lezzet açısından kontrol örneklerden ziyade formülasyona tarhana
ilave edilmesi beğenirliği olumlu etkilemiştir. Satın alınabilirlik değerlerinde istatistiki bir
fark olmadığı tespit edilmiştir. Besin değeri açısından zengin olan tarhana unu, bisküvi
formülasyonuna dahil edilebileceği bu sayede besin değerlerininde arttırılabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarhana, Bisküvi, Kek
THE EFFECTS OF DIFFERENT CHARACTERISTICS OF TARHANA ON BISCUIT
QUALITY
ABSTRACT
Tarhana; It is a food obtained by kneading, fermenting, drying and grinding different foods
such as flour, cracked wheat, semolina, yoghurt, tomato, pepper, salt, spices, chickpeas
depending on the type. There are many types of tarhana in our country. Flour tarhana, goce
tarhana, top tarhana, Thrace tarhana, white tarhana, Gediz tarhana, Beyşehir tarhana,
immigrant tarhana are some of them.
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Maraş tarhana (goce tarhana) consists of cracked wheat and yoghurt; Flour tarhana, which is
widely consumed in the Aegean region, consists of tomatoes, peppers, onions, flavoring
herbs, yoghurt and flour. In this study, it was investigated how Maraş tarhana and flour
tarhana used in cake production affected biscuit quality parameters. Some quality
characteristics of the biscuits produced by adding Maraş tarhana and flour tarhana to the
biscuit formulation at a rate of 15% according to the displacement principle with the flour
formulation were investigated. Weight, thickness and diameter values of physical properties
were found to be statistically similar in biscuit samples. When the tarhana samples were
evaluated in terms of surface appearance, which is one of the sensory evaluation parameters,
it was determined that the scores in color and gloss-opacity values decreased with the addition
of Maraş tarhana, but there was no statistical difference between the biscuit samples when
evaluated in terms of surface smoothness. It was observed that the cross-sectional properties
and the pore distribution were negatively affected by the addition of tarhana flour. Biscuits
with the addition of Maraş tarhana got the highest scores in the parameters of crust thinness,
interior color, crust-inner color difference. The addition of tarhana to the formulation had a
positive effect on the taste, rather than the control samples in terms of hardness, crispness,
disintegration in the mouth, and flavor. It has been determined that there is no statistical
difference in the affordability values. It is thought that tarhana flour, which is rich in
nutritional value, can be included in the biscuit formulation, thereby increasing its nutritional
value.
Keywords: Tarhana, Biscuit, Cake
GİRİŞ
TSE 2282’de tarhana standardında tarhana, “Buğday unu, buğday kırması, irmik veya
bunların karışımı ile yoğurt, biber, tuz, soğan, domates ve tat-koku verici, sağlığa zararsız
bitkisel maddelerin karıştırılıp yoğrulduktan ve fermente edildikten sonra kurutulması,
öğütülmesi ve elenmesi ile elde edilen bir besin maddesi” olarak tanımlanmıştır. Standart
tarhanayı “un tarhanası”, “göce tarhanası”, “irmik tarhanası” ve “karışık tarhana” olmak üzere
4 sınıfa ayırmıştır. Tarhana Ortadoğu'da en çok tüketilen geleneksel fermente gıdalardan
biridir. Türk halkının beslenmesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Siyamoğlu, 1961).
Tarhana bileşiminde bulunan un, kalitesi düşük protein kaynağıdır fakat yoğurtta çeşitli
aminoasitler bol miktarda bulunmaktadır. Un ve yoğurt esansiyel aminoasitler yönünden
birbirlerini büyük ölçüde tamamladığı için tarhana yüksek kaliteli, protein kaynağı olarak
değerlendirilmektedir (Baysal, 1999).Tahıl ve hayvansal kaynaklı besinler içeren, maya ve
laktik asit bakterileri ile üretilen, fermentasyon ürünleriyle daha zengin olan tarhana, lezzetli
ve arzu edilen bir tada sahip üründür ve vitamin kaynağıdır (Tamer vd., 2007). Tarhananın
protein, karbonhidrat ve lipid bileşenleri fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri ve maya
tarafından kısmi sindirim ve hidrolize tabi tutularak sindirim özellikleri geliştirilmiş bir ürün
ortaya çıkmaktadır ( Bilgiçli ve İbanoğlu 2007 ).
Bisküvi, buğday unu, sakaroz ve yağdan oluşan, yaygın olarak tüketilen nişastalı işlenmiş bir
gıdadır ( Sulieman vd., 2019 ). Her yaştan insan tarafından tüketilen raf ömrü uzun bir
üründür (Nilugin vd., 2016).
Bu çalışmada, bisküvi formülasyonuna buğday unu ile yer değiştirme prensibine göre %15
oranında un tarhanası ve maraş tarhanası ayrı ayrı ilave edilerek bisküvi üretimi yapılmıştır.
Üretilen ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri incelenmiştir.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Tarhana unu: Kurutularak öğütülüp toz formatına getirilmiş un tarhanası ve maraş tarhanası
Yöresel Gıda Pazarı işletmesinden (Yozgat) temin edilmiştir. Bisküvi üretiminde kullanılan
bileşenlerden buğday unu (kalecik), pudra şekeri, bitkisel yağ (shortening), tuz ve kabartma
tozu (sodyum bikarbonat) Özpınar Gıda (Yozgat)'dan, mısır şurubu (HFCS %42)
(İnternetten), temin edilmiştir. Çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi Laboratuvar çeşme suyu
kullanılmıştır. Formülasyonda kullanılan tuz TS 933, TSE, 1986, Yemeklik Tuz standardına
uygun olacak şekilde piyasadan temin edilmiştir.
Yöntem
Deneme planı
Bisküvilik una yer değiştirme prensibine göre %15 oranında un tarhanası ve maraş tarhanası
ilave edilerek üretim yapılmıştır. Tüm denemeler 3 tekerrür olacak şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Bisküvi üretimi
Bisküvi üretimi için AACC Metot 10-50.05 kullanılmıştır. AACC Metot 10-50.05’e göre
bisküvi yapımında kullanılan formülasyon Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Bisküvi formülasyonu
Bisküvi Üretiminde Kullanılan Maddeler
Miktar
Shortening (1) (g)
64.0
Pudra şekeri (2) (g)
130.0
Tuz (g)
2.1
Sodyum bikarbonat (g)
2.5
%42’lik mısır şurubu (g)
33
Distile su (mL)
16
Un
225
(1): Formülasyonda shortening %50 oranında azaltılmıştır.
(2): Formülasyonda pudra şekeri %23 oranında azaltılmıştır.
Bisküvi hamurlarının yoğurma işlemi mikserde (Cookplus) AACC Metot 10-50.05’e göre
yapılmıştır. Yoğurma işlemi tamamlanan hamurlar tahta oklava ile 5.5 mm kalınlığında
olacak şekilde inceltilmiş ve iç çapı 60 mm olan bisküvi kesme aparatı ile yuvarlak bir şekilde
kesilmiştir. Bisküviler 205° C’de konveksiyonel fırında (Vital) 12 dakika süreyle pişirilmiştir.
Bisküvilerde yapılan analizler
Fiziksel analizler
Bisküvilerin fiziksel kalite parametrelerini belirlemek amacıyla üretilen bisküvilerin çap ve
kalınlık değerleri dijital mikrometre kullanılarak (her örnekte en az 4 bölgeden) ölçülmüştür.
Yayılma oranı bisküvi çapının kalınlığına oranlanması ile hesaplanmıştır (AACC Method, 1050D).
Kimyasal analizler
Bisküvilerin kimyasal kalite özelliklerini belirlemek amacıyla bisküvilerde, kül (AACC
Method, 08-01.01, 2000), protein (AACC Method, 46-30. 01, 2000), yağ (AOAC, 1990),
toplam diyet lif (AACC Method, 32-07.01, 2000) analizleri yapılmıştır.
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Duyusal analiz
Bisküviler 15 kişilik eğitimli bir panelist grubu tarafından değerlendirilmiştir. Duyusal
değerlendirmeye başlamadan önce panelistlere bisküvilerin duyusal değerlendirme kriterleri
hakkında bilgi verilmiş ve ön denemeler yapılmıştır. Rastgele numaralandırılan numuneler
analize katılan panelistlere ayrı ayrı sunulmuş, bir örnekten diğerine geçerken panelistlere
soğuk su verilmiştir. Bisküviler yüzey görünüm özellikleri (parlaklıkmatlık, renk, yüzey
düzgünlüğü), kesit özellikleri (kesit yapısı: sıkı-compakt yapı, gözenek dağılımı, kabuk
inceliği, kesit rengi: iç renk, kabuk iç renk farkı), tadım özellikleri ve satın alınabilirlik
açısından duyusal değerlendirme metodu kullanılarak (Lawless and Heymann, 2010)
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Duyusal kalite kriterleri 1‟den 5‟e kadar puanlama
sistemine göre yapılmıştır (5 puan: çok iyi, 4 puan: iyi, 3 puan: kabul edilebilir, 2 puan: yeterli
değil, 1 puan: kötü).
İstatistiksel analiz
Bisküvilerin ölçülen tüm özelliklerinden elde edilen verilerin ANOVA ve Duncan testleri
yapılmıştır. Analizler için SPSS 22.0 (Versiyon 22) istatistik paket programından
faydalanılmış ve analiz tesadüf parsellerinde 3 faktörlü deneme desenine göre yapılmıştır.
BULGULAR
Bisküvilerin fiziksel özellikler

Örnek
Kontrol
Un tarhanalı
Maraş tarhanalı

Tablo 2: Bisküvilerin fiziksel özellikleri
Ağırlık
Kalınlık
Çap
26,16a
7,65a
67,45a
25,35a
7,38a
67,10a
a
a
25,94
7,70
67,38a

Yayılma Oranı
8.18a
8.89a
8.76a

Çap, kalınlık ve yayılma oranı değerleri, bisküvinin teknolojik kalitesinin belirlenmesi
açısından önemli parametrelerdir (Kissell et al 1971). Yapılan çalışmalarda bisküvi
formülasyonunda buğday ununun azalması ile yayılma oranının değiştiği, lif ilavesi ile bu
oranın azaldığı (Jeltema vd., 1983; Levent, 2005), formülasyonda şeker kullanımında kristal
boyutlarının yayılma oranını etkilediği (Lai ve Lin, 2006), meyve unu ikameli bisküvilerde ise
arttırdığı belirlenmiştir (Aydın, 2012; Aksoylu vd., 2015). Denemede üretilen bisküvilerin çap
ve kalınlık değerleri ve yayılma oranı ölçüm sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bisküvi
örneklerinin ağırlık, çap, kalınlık ve yayılma oranları incelendiğinde bu değerler arasında
istatistiki bir fark olmadığı (p>0.01) belirlenmiştir
Bisküvilerin kimyasal özellikleri
Denemede üretilen bisküvilerin kül, yağ, lif, protein değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Bisküvi
üretiminde %15 oranında tarhana unu kullanımı ile ürünlerdeki kül miktarı %0.62’den %1.171.48’e yükselmiştir. Yağ ve lif değerlerinde değişim olmadığı, fakat protein içeriğini tarhana
unu ilavesi ile arttırdığı gözlemlenmiştir. Maraş unu tarhanası ile protein değerinin artışının,
un tarhanası ilavesine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bisküvi örneklerinde nem
içeriğinin %14’ü geçmemesi gerektiği bildirilmiştir (Smith vd., 1972). Nem değeri
incelendiğinde örneklerin %6.42-6.78 aralığında nem içerdiği ve istatistiki olarak farklılık
göstermediği görülmektedir.
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Tablo 3: Bisküvilerin kimyasal özellikleri
Örnek

Kül

Yağ

Lif

Protein

Nem

Kontrol

0.62b

12.15a

10.16a

3.83a

6.42a

Un tarhanalı

1.17a

12.26a

9.99a

5.59b

6.78a

Maraş
tarhanalı

1.48a

12.39a

9.73a

7.65c

6.52a

Bisküvilerin duyusal özellikleri
Denemede üretilen bisküvilerin duyusal özelliklerinden yüzey görünüm özellikleri Tablo
4’de, kesit özellikleri tablo 5’de, tadım özellikleri ise tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 4.Bisküvilerin yüzey görünüm özellikleri
YÜZEY GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ
Örnek

Parlaklık-Matlık

Renk

Yüzey Düzgünlüğü

Kontrol

3,73a

3,66a

4,00a

Un tarhanalı

3,26ab

3,11ab

3,50a

Maraş tarhanalı

2,46b

2,53b

3,70a

Bisküvi üretiminde un ve maraş tarhanası kullanımında örneklerin yüzey görüntülerinde
parlaklık ve renk olumsuz etkilenirken, yüzey düzgünlüğü aynı kalmıştır.

ÖRNEK

Tablo 5. Bisküvilerin kesit özellikleri
KESİT ÖZELLİKLERİ
Gözenek
Kabuk
Sıkı Yapı
İç Renk
Dağılımı
İnceliği
3,00a
2,93a
2,73b
3,06a
a
b
b
3,00
2,80
2,86
2,73b

Kabuk-İç
Renk Farkı
2,53b
2,26b

Kontrol
Un tarhanalı
Maraş
3,20a
2,46c
3,06a
3,13a
3,13a
tarhanalı
Tablo 5, bisküvilerin kesit özellikleri incelendiğinde, sıkı yapı özelliği için örnekler arasında
fark olmadığı görülmektedir. Gözenek dağılımı tarhana örneklerinin ilavesiyle olumsuz
etkilenmiş fakat kabuk inceliği, iç renk, ve kabuk iç renk farkı açısından maraş tarhanalı
bisküviler kontrol grubu örnekleri ile benzer sonuçlar almıştır. Un tarhanası ilavesi bu
değerlerin beğenilirliğinin azalmasına yol açmıştır.
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ÖRNEK

Sertlik

Kontrol
Un
tarhanalı
Maraş
tarhanalı

1,46c

Tablo 6. Bisküvilerin tadım özellikleri
TADIM ÖZELLİKLERİ
KumluAğızda Çözünürlük
Kuru
Gevreklik
Dağılma
(Erime)
Olmama
1,93c
1,80b
1,60b
1,66b

Lezzet

Satın
Alınabilrlik

2,13b

2,80a

1,93b

2,40b

2,60a

2,40a

2,66a

2,46a

2,73a

2,60a

3,00a

2,80a

2,90a

2,80a

2,93a

2,85a

Bisküvilerin tadım özellikleri tablo 6’da incelenmiştir. Sertlik, gevreklik, kumlu olmama,
ağızda dağıla, çözünürlük, lezzet değerleri için maraş tarhanası ilave edilen bisküvi örnekleri
diğer örneklerden daha yüksek puanlar almıştır. Lezzet değeri incelendiğinde tarhana ilaveli
örneklerin kontrol gruba göre daha yüksek puanlar aldığı belirlenmiştir. Satın alınabilirlik
değeri için tüm örnekler benzer puanlar almıştır.
SONUÇ
Tarhana fermente bir ürün olması ve besleyici değeri yüksek olması açısından önemli bir gıda
ürünüdür. Bisküvi tüm yaş grubundaki tüketicilere hitap eden, çok tüketilen bir gıdadır.
Besinsel özellikleri artırmak ve yeni bir ürün üretmek için bisküvi formülasyona tarhana
unları ilave edilebilir. Un tarhanası ve maraş tarhanasının %15 oranında ilavesi ile fiziksel
özellikler olumsuz etkilenmemiştir. Maraş tarhanası ilave edilen örnekler duyusal
değerlendirme kriterlerinde panelistlerce daha fazla beğenilmiştir. Yeni bir ürün olarak
bisküvi formülasyonunda %15 maraş tarhanasının ilave edilebileceği belirlenmiştir.
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GLUTENSİZ VE NORMAL KEK ÖRNEKLERİNDE OVALEKS KULLANIMININ
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ÖZET
Gıda katkı maddeleri, gıda sektöründe, gıda özelliklerini farklı yönlerde etkileyen ve
değiştiren maddelerdir. Fırıncılık sektöründe kek yapımında kullanılan katkı maddelerinden
biri de ovakekstir. Ovaleks, pastacılık sektöründe oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Kek türlerinde, pandispanya ve rulo pastalarda kullanılan emülgatör ve stabilizatör işlevi
gören jel formunda bir yapıya sahiptir. Ovaleks daha süngerimsi ve gözenekli bir yapı
oluşmasında, kabarmayı arttırmada, bayatlamayı geciktirmede kullanım alanı bulmaktadır. Bu
çalışmada glütensiz ve normal kek üretiminde kek formülasyonlarına %1, %3, %5 ve %7
oranlarında ovaleks ilave edilerek üretilen keklerin hacim, hacim indeksi, simetri indeksi,
tekdüzelik indeksi, kabuk görünümü, kalınlığı, elsatikiyet, tekstür, aroma, tat, kabul
edilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi duyusal ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Çalışma
sonucunda glütensiz kek formülasyonuna ovaleks ilavesiyle, kek örneklerinin kek
hacimlerinin ve duyusal özelliklerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Normal kek
örneklerinde ovaleksin %5 den fazla kullanımı, hacmin azalmasına ve içyapının olumsuz
etkilenmesine yol açmasına rağmen
%1 oranında kullanımı gözenek yapısını
homojenleştirmeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Ovaleksin normal kek örneklerinde %3’
den fazla kullanılması kabuk görünümünü, kabuk kalınlığını, elastikiyeti, olumsuz
etkileyerek; gözenek yapısını bozmaktadır. Tüketici satın alınabiliriğini de azalltığı
gözlemlendiği için normal kek örneklerinde %3’ den fazla kullanılmaması ve glütensiz kek
formülasyonuna dâhil edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gluten, Kek, Ovaleks
THE EFFECT OF OVALEX USAGE ON SOME QUALITY PARAMETERS IN
GLUTEN-FREE AND NORMAL CAKE SAMPLES
ABSTRACT
Food additives are substances that affect and change food properties in different ways in the
food industry. One of the additives used in cake making in the bakery industry is ovakeks.
Ovaleks is widely used in the pastry industry. It has a gel-shaped structure that functions as an
emulsifier and stabilizer used in cake types, sponge cakes and roll cakes. Ovaleks finds use in
creating a more spongy and porous structure, increasing swelling and delaying staling. In this
study, the volume, volume index, symmetry index, uniformity index, crust appearance,
thickness, elasticity, texture, aroma, taste, of the cakes produced by adding 1%, 3%, 5% and
7% ovalex to cake formulations in gluten-free and normal cake production. Sensory and
physical properties such as acceptability and affordability were examined. As a result of the
study, it was determined that the cake volumes and sensory properties of the cake samples
were negatively affected by the addition of ovalex to the gluten-free cake formulation.
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Although the use of more than 5% of ovalex in normal cake samples caused a decrease in the
volume and adversely affected the internal structure, it was observed that the use of 1%
helped to homogenize the pore structure. Using more than 3% of ovalex in normal cake
samples negatively affects the appearance of the crust, crust thickness, elasticity; disrupts the
pore structure. It was concluded that it should not be used more than 3% in normal cake
samples and should not be included in the gluten-free cake formulation, as it was observed to
decrease the consumer affordability.
Keywords: Gluten, Cake, Ovalex
GİRİŞ
Gıda sektörü her geçen gün büyüyen ve teknolojisini geliştiren bir sektördür. Gıda şirketleri
temel beslenme ihtiyaçları açısından tüketimi zorunlu olan ve olmayan ürünleri üretirken; raf
ömrünü uzatabilmek, lezzetini daha belirgin kılmak, görünümü güzelleştirmek, kıvamını
sağlamak, besin değerini korumak veya arttırmak ve maliyetleri düşürebilmek için gıda katkı
maddeleri kullanmaktadır. Gıda ürünlerinin kolay bozula bilirliği ve bozulan ürünlerin
satılamaması firmaların zarar etmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda katkı maddesi
kullanmak neredeyse sektörde rekabet edebilmenin bir şartı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak
bunun yanında söz konusu katkı maddelerinin işleme ve üretim hatalarını gizlememesi,
gıdaların besleyici özelliklerini azaltmaması ve tüketiciyi aldatmaması da gerekmektedir
(Aydın, 2015:183).
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre gıda katkı maddeleri “besleyici
değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik
bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme,
hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu
kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması
beklenen maddeler” olarak tanımlanmaktadır (Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri
Yönetmeliği, 2013). Gıda katkı maddelerinin insan sağlığına olan etkileri halen devam eden
bir tartışma konusu olsa da gıda endüstrisine olan katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü
gıdaların üretim yerlerinden farklı şehirlere, bölgelere hatta ülkelere herhangi bir bozulma
olmadan ulaştırılabilmeleri ancak gıda katkı maddelerinin kullanımı ile mümkün
olabilmektedir (Erdem, 2014). Ayrıca gıda ürünlerinin çeşitlenmesi, değişen tüketici beğenisi,
gıdalarda kalite standardizasyonu ve mevsime özgü gıdaların yılın her döneminde tüketim
eğiliminin artması da gıda katkı maddelerinin kullanımını artıran etmenler arasındadır
(Erdoğan, 2007).
Ovaleks, pastacılık sektöründe kabarma üzerinde olumlu etki gösterdiği için kullanılan katkı
maddelerinden birisidir. Kek ürünlerinde yapının gözenekli ve süngerimsi olmasını
sağlamakla birlikte raf ömrünü de uzatmaktadır (Anonim, 2019).
Bu çalışmada fırıncılık sektöründe kullanım alanı bulan ovaleksin glütensiz ve normal kekler
üzerinde kaliteye etkisi incelenmiştir. Çalışmada glütensiz ve normal kek üretiminde kek
formülasyonlarına %1, %3, %5 ve %7 oranlarında ovaleks ilave edilerek üretilen kek
örneklerinin bazı kalite parametreleri incelenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Kek yapımında kullanılan; buğday unu (katmer), pirinç unu (kent), yumurta (okur), süt (içim),
şeker (torku), Şortening (bizim), vanilya, tuz, kabartma tozu (Dr. Quetker), Ovaleks (katsan)
yerel marketten temin edilmiştir.
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Yöntem
Kek yapımı
Kek üretimi Tablo1’de verilen bileşenler ile Cookplus Marka mikser (650 watt 4 lt White Sm1203n) kullanılarak AACC 10.90.01 yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yönteme uygun olarak
oluşturulan kek hamurları tek kullanımlık kek kalıplarına (33-48 mm) hamur ağırlığı 40 g
olacak şekilde doldurulmuş ve N’dustrıo marka konveksiyonel fırında (magıc611E,Türkiye)
190 °C 11 dk pişirilmiştir. (Pişirme süresi ön denemeler ile belirlenmiştir)
Tablo1. Kek formülasyonu
Hammaddeler
% Bileşenler
Yumurta
15.87
Süt
19.83
Şeker
23.79
Şortening
13.22
Un*
26.44
Kabartma Tozu
0.40
Vanilya
0.40
Tuz
0.05
Toplam
100
*Normal kek örneklerinde buğday unu, glütensiz örneklerde pirinç unu kullanılmıştır
KEK ÖRNEKLERİNDE YAPILAN ANALİZLER
Fiziksel analizler
Glutensiz kek örneklerinin; hacim, simetri ve tekdüzelik indeks değerleri (AACCI Metot 1091.01; AACCI, 2000) ve toplam hacim indeksi değerleri (Bath, vd., 1992) belirlenmiştir. Bu
değerlerin ölçülebilmesi için kek ölçüm şablonu (Giritlioğlu, 2017) modifiye edilerek
kullanılmıştır. AACCI Metot 10-91.01’e göre; soğutma işlemi bittikten sonra kekler dikey
olarak merkezlerinden dikkatlice kesilmiş, milimetrik kâğıt ile hazırlanmış olan şablonun
üzerine kesilmiş yüzeyleri gelecek şekilde yerleştirilmiş ve AA', BB', CC', DD', EE', AE, A'E'
yükseklikleri milimetrik şablondan (AACCI Metot 10-91.01) okunarak, belirlenen değerler
hesaplanmıştır.
Hacim analizi
Kekler pişirme işleminden sonra 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilerek soğutulmuştur.
Hacim ölçümü için kolza tohumu kullanılarak yer değiştirme metodu ile ölçüm yapılmıştır
(Uluöz, 1965)
Duyusal analiz
Kek örneklerinde duyusal analiz için her biri üniversite öğrencisi olan, yaşları 20-32 arasında
değişen 15 paneliste kek örnekleri eşit parçalara bölünerek, her biri rastgele üç haneli
rakamlar olacak şekilde kodlanan tabaklarla ve içme suyu ile sunulmuştur. Kek örnekleri;
kabuk görünümü, kabuk kalınlığı, elastikiyet, gözenek yapısı, kek içi rengi, tekstür, ağızda
hissedilen yumuşaklık, aroma, tat, kabul edilebilirlilik ve satın alınabilirlilik özellikleri
açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur (Özer, vd., 2004).

698

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

İstatistik analiz
Tüm denemeler 2’şer kez tekrar edilmiştir. Denemelerde hazırlanan hamurlardan üretilen kek
örneklerinden elde edilen veriler “SPSS” 22.0 paket programı kullanılarak Duncan Çoklu
Karşılaştırma Testine tabi tutularak istatistiksel değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler
neticesinde aralarındaki farklılıklar p< 0.01 güven aralığına göre önemsiz bulunan değerler
tablo ve grafiklerde aynı harflerle gösterilmiştir.
BULGULAR
Keklerin hacim ve hacim indeks değerleri
Kek örneklerinin hacim ve hacim indeks değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo
incelendiğinde glütensiz keklerde ovaleks ilavesi ile hacim değerlerinin azalmış olduğu ve bu
duruma paralel olarak hacim indeks değerlerinin de düşmüş olduğu görülmektedir. Glutenli
%1 ovaleks ilavesi ile üretilen kek örnekleri, kontrol grup ile karşılaştırıldığında hacim ve
hacim indeks değerlerinde istatistiki olarak fark (p>0.01) görülmezken %1’den daha fazla
ilave edilen ovaleks oranlarında keklerin hacim ve hacim indeks değerleri istatistiki olarak
azalmıştır. Hacim kek ürünlerinde önemli kalite parametrelerinden biridir. Hacim değerini
azaltan katkı maddeleri ve ilave edilen farklı gıda unları kalitenin azalmasına sebep
olmaktadır.

Örnek
Kontrol
%1 ovaleks
%3 ovaleks
%5 ovaleks
%7 ovaleks

Tablo 2. Kek örneklerinin hacim ve hacim indeks değerleri
Glütensiz Kek Örnekleri
Glütenli Kek Örnekleri
Hacim
Hacim İndeksi
Hacim
Hacim İndeksi
a
a
a
65,83
11,03
82.50
12.00a
b
b
ab
63,00
9,36
75.00
12.53a
61,33bc
8,53b
71.66ab
10.16b
c
b
ab
58,16
7,73
66.66
9.03c
51,66d
7,70c
61.66b
7.10d

Glütensiz keklerde Ovaleks ilavesiyle hacim ve hacim indeks değerleri olumsuz etkilenirken,
glutenli kek örneklerinde %1’den fazla kullanımı olumsuz etkiye sebep olmuştur. Kek
örneklerinin simetri indeks ve tekdüzelik indeks değerleri Tablo 2’ de verilmiştir. Simetri
indeksi değerinin negatif (-) olması kekin çökük (içe doğru bombeli), sıfıra yakın olması kek
yüzeyinin düz (bombesiz), pozitif (+) olması ise kek üst yüzeyinin kabarık (bombeli)
olduğunu işaret eder. Tekdüzelik indeksi, keklerin yan olarak simetrisini belirlemek için
kullanılan bir değerdir ve bu değerin sıfır ya da sıfıra olabildiğine yakın olması istenir. (İpek
ve Dizlek 2018). Tablo 2 incelendiğinde glütensiz kek örneklerinin Ovaleks ilavesi ile
çökmüş olduğu görülmektedir. Şekil 1’de glutensiz, kek örneklerinin kesit görüntüsü
verilmiştir. Ovaleksin ilavesi ile örneklerde oluşan çökme net olarak görülmektedir. Glutenli
keklerde yine benzer durumun olduğu belirlenmiştir. Özellikle %7 ovaleks kullanımda bu
durum net olarak gözlemlenmiştir. Fakat glutenli keklerde %1 ovaleks kullanımı simetri
indeksi ve tekdüzelik indeks değerlerinde istatistiki olarak önemli bir etkiye (p>0.01) sebep
olmamıştır.
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Şekil 1: Farklı oranlarda (Soldan sağa %0, %1 ,%3, %5 ve %7) ovaleks ilavesi ile
üretilen glutensiz keklerin kesit görüntüsü

Şekil 2: Farklı oranlarda (Soldan sağa %0, %1 ,%3, %5 ve %7) ovaleks ilavesi ile
üretilen glutenli keklerin kesit görüntüsü
Tablo 3: Kek örneklerinin simetri indeks ve tekdüzelik indeks değerleri
Glütensiz Kek Örnekleri
Glütenli Kek Örnekleri
Örnek
Tekdüzelik
Tekdüzelik
Simetri İndeksi
Simetri İndeksi
İndeksi
İndeksi
Kontrol
0.56a
0.03a
1.10ab
0.13a
%1 ovaleks
-0.36ab
0.03a
0.76ab
0.03a
b
%3 ovaleks
-0.93bc
0.06a
0.33
0.06a
%5 ovaleks
-2.00c
0.20b
1.66a
0.26b
c
%7 ovaleks
-1.73c
0.16b
-1.70
0.23b
Glutensiz kek örneklerinin duyusal özellikleri Tablo 3 ve Şekil 3’de verilmiştir. Tablo ve
şekiller incelendiğinde glütensiz kek formülasyonuna Ovaleks ilavesiyle elastikiyet, gözenek
yapısı, kek iç rengi, elde ve ağızda hissedilen yumuşaklık değerleri, aroma ve tat ile kabul
edilebilirlik ve satın alınabilirlik puanlarının azaldığı belirlenmiştir. En yüksek puanları
glütensiz kek örnekleri almıştır.
Tablo 4. Glutensiz kek örneklerinin duyusal özellikleri
Kek
Elde
Ağızda
Kabuk Kabuk
Gözenek
Kabul
Satın
Örnek
Elastikiyet
İçi hissedilen Hissedilen Aroma Tat
görünümüKalınlığı
Yapısı
edilebilirlilikalınabilirlilik
RengiyumuşaklıkYumuşaklık
Kontrol 4.00a
3.09a
15.09a 14.18a 4.45a 4.10a
4.18a
14.81a 12.27a
4.00a
4.18a
%1
3.85a
3.01a
14.36b 13.72b 4.10a 3.20b
3.54b
11.18b 10.90ab
3.18b
2.80b
ovaleks
%3
3.81a
3.10a
14.36b 13.63b 3.90ab 3.40b
3.54b
11.09b 10.81ab
3.00b
2.70b
ovaleks
%5
3.54b
3.90a
13.18c 12.81b 3.81ab 3.09b
3.18b
10.30c 9.63b
2.50c
2.65b
ovaleks
%7
3.54b
3.90a
13.00c 12.00b 3.72b 3.00b
2.72c
9.18c 9.63b
2.40c
2.36b
ovaleks
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Kabul
edilebilirlilik
Ağızda
Hissedilen
Yumuşaklık

Kabuk
görünümü
Satın
alınabilirlilik

Kontrol

Satın
alınabilirlilik

%1 ovaleks

Kek İçi Rengi

%1 ovaleks

%3 ovaleks

%3 ovaleks

%5 ovaleks
Elde hissedilen
yumuşaklık

Kabuk
görünümü

Kontrol

Kabul
edilebilirlilik

%7 ovaleks

elde hissedilen
yumuşaklık

%5 ovaleks
%7 ovaleks

Ağızda
Hissedilen
Yumuşaklık

Kek İçi Rengi

Şekil :3 Glutensiz kek örneklerinin duyusal özellikleri

Şekil :4 Glutenli kek örneklerinin duyusal özellikleri

Tablo 5. Glutenli kek örneklerinin duyusal özellikleri
Kek
elde
Ağızda
Kabuk Kabuk
Gözenek
Kabul
Satın
Elastikiyet
İçi hissedilen Hissedilen Aroma Tat
Örnek
edilebilirlilikalınabilirlilik
görünümüKalınlığı
Yapısı
RengiyumuşaklıkYumuşaklık
Kontrol 3.81a
4.27a
14.00b 13.36b 4.36a 3.90ab
3.90ab 11.90b 12.54bc
3.63b
2.63b
%1
4.45a
3.63a
17.18a 17.09a 5.54a 4.36a
4.45a
16.45a 13.90ab
4.09a
4.18a
ovaleks
%3
4.18a
4.09a 15.80ab 16.73a 4.72a 4.18a
4.18ab 17.09a 16.09a
3.72ab
3.63a
ovaleks
%5
2.00b
2.72b
11.27c 11.27c 3.54b 3.45bc
3.54b
10.63b 11.54bc
2.27c
2.36bc
ovaleks
%7
1.72b
2.00b
11.00c 12.09c 3.72b 3.18c
3.45b
10.00b 11.27c
1.81c
1.90c
ovaleks
Glutenli kek örneklerinin duyusal özellikleri ise tablo 5’de ve şekil 4’de verilmiştir. Glutenli
kek örneklerine %1 ovaleks ilavesi, kabuk görünümünü, kabuk kalınlığını, elastikiyeti,
gözenek yapısını, kek iç rengini, elde ve ağızda hissedilen yumuşaklığı, aroma ve tadı olumlu
etkilemiştir. Kabul edilebilirlik ve satın alınabilirlik değerlerinde %1 ovaleks ilavesi ile
istatistiki olarak (p< 0.01) önemli bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, fırıncılık sektöründe kek yapısının geliştirilmesi amacı ile kullanılan katkı
maddelerinden biri olan ovaleksin glütensiz ve glutenli kek formülasyonlarına ilavesinin
kaliteyi nasıl etkileyeceği incelenmiştir. Bunun için kek formülasyonlarına %1, %3, %5 ve
%7 oranlarında ovaleks ilave edilerek üretilen keklerin bazı kalite parametreleri
değerlendirilmiştir. Ovaleksin glütensiz kek formülasyonuna ilavesi kek örneklerinin fiziksel
ve duyusal olarak olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Glutenli kek örneklerinde %1 oranında
Ovaleks kullanımının ise kaliteyi arttırabileceği fakat daha fazla kullanımının olumsuz
etkileyeceği görüldüğü için %1 oranından fazla kullanılmaması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
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HEALING EFFECTS OF MACROALGE IN TREATMENT OF THE INFERTILITY
Latife Ceyda İRKİN
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Applied Sciences, Department of Fisheries
Technology
ORCID: 0000-0001-6603-8413
Abstract
Oxidative stress is a cellular event that occurs with free radicals and antioxidant imbalance,
causes protein damage, and plays an important role in the molecular system, and plays a role
in the ethology of infertility. Natural antioxidants neutralize reactive oxygen species and
restore the optimal balance. Seaweed is a term used to describe the autotrophic brown, green,
or red algae that accumulate in certain coastal areas during certain seasons each year.
Antioxidants protect the body against tissue inflammation caused by free radicals. Marine
algae are brown, green, or red creatures that gather in coastal areas at certain times each year.
It contains carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, and many biologically active
compounds. They also have a high percentage of primary and secondary metabolites,
polysaccharides, phenolic compounds, chlorophyll, carotenoids, flavonoids, alkaloids,
terpenes and phytosterols. Antioxidant and anti-inflammatory activity play an important role
in these compounds. Extracts of brown and green sea algae have high antioxidant activity and
activating sperm enzymes against male infertility. Therefore, algal extract can be used in
reproductive technology as an alternative option for the treatment of infertility.
Keywords: Infertility, antioxidant, reproductive technoloy, seaweed.
İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE MAKROALGLERİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
ÖZET
Oksidatif stress, protein hasarına neden olan serbest radikaller ile antioksidanlar arasındaki
dengesizlikten dolayı moleküler düzeyde meydana gelen hücresel bir olaydır ve infertilite
etolojisinde nedensel bir faktördür. Antioksidanlar, inflamatuar reaksiyonlara neden olan
serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı vücudu korur. Doğal antioksidanlar, reaktif oksijen
türlerini nötralize eder ve optimal dengeyi yeniden sağlar. Algler, yıl içerisinde belirli
mevsimlerde kıyı bölgelerde yetişen ototrofik kahverengi, yeşil veya kırmızı algleri
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Algler karbonhidratlar, proteinler, vitaminler
(özellikle A ve E vitaminleri), mineraller (selenyum, çinko ve iyot) ve çok sayıda biyolojik
aktif bileşik (fucoidan, laminarin, betain ve alginik asit) bakımından zengindir. Algler,
polisakkaritler, fenolik bileşikler, klorofiller, karotenoidler, flavonoidler, alkaloidler, terpenler
ve fitosteroller dahil olmak üzere yüksek oranda birincil ve ikincil metabolit içeriğine sahiptir.
Bu aktif bileşiklerin varlığı, yüksek antioksidan ve antienflamatuar aktivitelerde önemli bir rol
oynamaktadır. Literatürdeki araştırmalar, alglerin veya ekstrakt takviyesinin stresi azalttığı,
bağışıklığı artırdığı ve vücut direncini geliştirdiğini göstermektedir. Kahverengi ve yeşil
alglerin ham özleri, yüksek antioksidan aktivitesi ve sperm enzimlerini aktive ederek
döllenmeyi iyileştirmesi nedeniyle erkek kısırlığına karşı büyük olumlu bir etkiye sahiptir. Bu
nedenle, alg özütü üreme teknolojisinde idiyopatik erkek kısırlığının tedavisi olarak
kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Kısırlık, antioksidan, üreme teknolojisi, algler.

703

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

1. GİRİŞ
Kısırlık, tıbbi ve sosyal konularda en çok tartışılan konulardan biridir. Erkek, bir yıl
korunmasız cinsel ilişkiden sonra eşini hamile bırakamazsa, kısır olduğu düşünülür. Çiftlerin
yaklaşık %15'i ilk hamilelikleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Azalmış erkek doğurganlığı,
doğuştan ve sonradan edinilmiş faktörlerden kaynaklanabilir (Ammar ve ark. 2012). Nedensel
bir faktör yoksa, buna idiyopatik erkek infertilitesi (IMI) denir ve bu tip, yüksek düzeyde
oksidatif strese sahip erkek hastalarda karşımıza çıkmaktadır. Oksidatif stress (OS), reaktif
oksijen türlerinin (ROS) üretimi, bunlara karşı üretilen antioksidan savunmayı aştığında
ortaya çıkan bir durumdur. OS, erkek kısırlığına yol açabilecek spermatogenezi ve sperm
fonksiyonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Erkek üreme sisteminde çeşitli iç ve dış ROS
kaynakları mevcuttur. ROS'un dış faktörleri çevresel faktörler ve yaşam tarzı olabilmektedir.
Çok çeşitli endüstriyel yan ürünler ve atık kimyasalların erkek kısırlığını hem dolaylı hem de
doğrudan olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Örneğin, oral, deri veya
inhalasyon gibi çeşitli yollarla fitalata maruz kalmanın spermde deoksiribonükleik asit (DNA)
hasarına ve ayrıca spermatogenezde bozulmaya neden olduğu gösterilmiştir (Edmund ve ark.
2014).
Geleneksel olarak IMI, C vitamini, vitamin E ve GSH/selenyum gibi antioksidan bileşikler
kullanılarak veya karasal doğal ürünler takviyeleri ile tedavi edilmektedir. Matcha, soğan ve
sarımsak özü gibi antioksidan aktiviteye sahip gıdaların kullanımı yapılan araştırmalarda
kullanılmıştır. Karasal bitkilerin doğal ürünlerin izolasyonu için ilk kaynak olduğu
düşünülmekteydi (Kartikeya ve ark. 2009; Neelesh ve ark. 2011). Ancak algler de yeni
terapötik ajanlar için mükemmel kaynaklar olarak değerlendirilmeye başlamıştır
(Sirikantaramas et al. 2008). Antioksidan aktivite, deniz biyoaktif maddelerinin ve
karotenoidler, fenolikler, terpenoidler ve sülfatlı polisakkaritler gibi birçok alg ve alg türevi
bileşiğin en önemli işlevlerinden biridir.
2. İNFETİLTE TEDAVİSİNDE ALGLER
Yeşil algler, çeşitli habitatlarda yetişen 7000'den fazla türüyle en çeşitli alg grubudur. Ulva
lactuca gelgit kuşağının tüm seviyelerinde, 10 m derinliğe kadar olan sakin ve korunaklı
limanlarda ve kuzey iklimlerinde meydana gelen yaygın makro alglerdir (Apaydın ve ark.
2010). U. lactuca, klorofil a, klorofil b, 9-cis β-karoten, β-karoten ve trans β-karoten gibi
potansiyel zengin doğal renklendirici kaynağı olarak kabul edildiğinden büyük bir potansiyel
antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu bileşikler, gıda ve ilaç endüstrisinde doğal bir koruyucu
bileşen olarak kullanılabilir (Hanaa ve ark. 2008). Ayrıca, bu ekstrakt, sperm zarı üzerinde
indüklenen ROS oluşumunu in vitro fertilizasyon işlemi sırasında meydana gelen
santrifüjleme işlemi ile veya Fenton reaksiyonu ile azaltma yeteneğine sahiptir. Bu, U. lactuca
metanolik özütünün sperm membran bütünlüğünü koruma kapasitesi hakkında IMI'ye karşı
iyi bir terapötik antioksidan adayı olarak kabul edilebilir (Yacout ve ark. 2011). Ulva lactuca,
2,2-difenil-1-pikrilhidrasil (DPPH) radikal süpürme aktivitesini, ekstraktlardaki toplam
fenolik bileşik içeriğini, indirgeyici aktiviteyi, süperoksit anyonu, süpürücü aktiviteyi ve
inhibisyonu ölçerek önceki çalışmada kanıtlandığı gibi yüksek antioksidan etkiye sahiptir (AlAmoudi ve ark. 2009).
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Polisakkaritler, fenolik bileşikler, klorofiller, karotenoidler, flavonoidler, alkaloidler, terpenler
ve fitosteroller dahil olmak üzere yüksek oranda birincil ve ikincil metabolit içeriğine sahiptir.
Bu aktif bileşiklerin varlığı, Ulva lactuca'nın daha yüksek antioksidan ve anti-inflamatuar
aktivitelerinde önemli rol oynar (Yang ve ark. 2006). Ayrıca Ulva lactuca metanolik ham özü,
yüksek antioksidan aktivitesi ve sperm enzimlerini aktive ederek döllenmeyi iyileştirmesi
nedeniyle erkek kısırlığına karşı büyük bir etkiye sahipti. Bu nedenle yeşil alg özütü,
idiyopatik erkek kısırlığının tedavisi olarak ve dolayısıyla üreme teknolojisinde kullanılabilir
(Ghareeb ve ark. 2019). UL, antioksidan ve antienflamatuar maddeler olarak bilinen
flavonoidler, polifenolik bileşikler ve karotenoidlerin varlığı nedeniyle oksidatif strese karşı
önemli bir rol oynar (Yu-Qing ve ark. 2016 ve Zaatout ve ark. 2019).
Yeşil alg-metanol ekstraktı uygulaması, fenolik bileşiklerin antioksidan gücüneden kaynaklı
MDA seviyesini düşürdüğü ve antioksidan enzim aktivitelerini (SOD ve GST) arttırdığı için
oksiatif stresi azaltığı rapor edilmiştir (Aneta ve ark. 2007). Başka bir çalışmada metanolik alg
özünün plazma testosteron seviyesini arttırdığı, bu nedenle, güçlü bir antioksidan ve iyi
testosteron üretim uyarıcısı olarak bildirilen ginseng özütünün etkisine benzetilmiştir. Öte
yandan, tedavi referans ilacı da testosteron sentezini uyaran steroidojenik süreçte E ve C
vitaminlerinin doğrudan etkisi nedeniyle hormon düzeyini artırmıştır (Sönmez ve ark. 2005).
Ayrıca, Swathy ve ark. (2006) selenyum uygulamasından sonra testosteron seviyesinin
yükseldiğini bildirmiştir. Testosterondaki yükselmenin bir sonucu olarak iki hafta boyunca alg
metanolik ekstresi ile tedaviden sonra sperm sayısının da kademeli olarak artmıştır ve bunun
yüksek miktarda flavonoid içeren ekstrakttan kaynaklandığı bildirilmektedir (Yacout ve ark.
2011). Yeşil alg metanolik özütü a-glukozidaz inhibitörü olmasına rağmen, erkek kısır
sıçanların tedavisinde, seminal plazma ve spermatozoadaki a-glukozidaz enzim aktivitesinde
bir artışa neden olduğu gösterilmiştir. Bu, gossypol-yeşil alg özü etkileşimine benzer
meknizma ile ilaç-ilaç etkileşimi gibi geri dönebilir meknaizmayı aktif hale getirerek αglukosidaz uyarımı ile epididimin verimli çalışmasını sağlamıştır (Abdelmula ve ark. 2010).
Önceki çalışmada, streptozotosin-nikotinamidin neden olduğu diyabetik sıçan modelinde
erkek üreme sistemindeki işlev bozukluğunda fukoksantinin iyileştirici etkisi bildirmiştir.
Kahverengi deniz alginden elde edilen fukoksantin bakımından zengin özütün, streptozotosin
ile indüklenen diyabetik sıçanda plazma ve testis üzerinde tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α)
ve interlökin (IL)-6 ekspresyonunu azalttığı bildirildi (Kong et al., 2019). Fukoksantin
uygulaması ayrıca testosteron seviyesini ve alfa-glukozidaz aktivitesini de iyileştirmektedir.
Histopatolojik analizde fukoksantinin seminifer tübül morfolojisini iyileştirdiğini göstermiştir
(Wang et al., 2020).
Kahverengi alg Sargassum gibi deniz alglerinin zengin antioksidan bileşikler kaynakları
olduğu iyi bilinmektedir. Bu türün antioksidan özellikleri, bir dal olan kriyoprezervasyon gibi
çeşitli işlemlerde oksidatif reaksiyonların etkilerini nötralize etmek için kullanılabilir.
Hücrelerin çok düşük sıcaklıklarda uzun süreli korunmasıyla ilgilenen kriyobiyoloji bilimi
(Budhiyanti te al., 2011). Kriyoprezervasyon genellikle kemoterapi, radyoterapi ve testis
cerrahisi geçiren veya ejakülatör olan erkekler için sperm bankası hazırlayarak yardımcı
üreme tekniklerinin başarısını artırmak için kullanılır (Hovatta, 2003).
3. SONUÇ
Pre-klinik olarak deneysel sıçan modellerinde çeşitli ajanlarla indüklenen erkek ve kadın
infertilitesinde artan lipid peroksidazın ve bozulmuş antioksidan savunmanın bir sonucu
olarak ROS oluşumuna neden olduğu, bu durumunda bozulmuş steroidogenez ve
spermatogenezden sorumlu olabileceği gösterilmiştir.
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Aslında, Ulva lactuca gibi makroalglerin içeriğinde ki aktif polifenollerin ve antioksidan ve
anti-inflamatuar potansiyele sahip vitaminlerden dolayı infertilteye neden olan faktörleri
ortadan kaldırabilecekleri rapor edilmiştir. Sonuç olarak, testosteron üretimi artırılarak ve
prostat gibi yardımcı bezlerin salgısal uyarımlarını artırarak spermatogenezi regüle
edebilmektedir. Bununla birlikte, farklı deneysel modeller üzerinde makroalglerin antiinflamatuar etkisini doğrulamak için daha ileri çalışmalar önerilmektedir.
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ULVA RIGIDA'NIN (C. AGARDH, 1823) KADMİYUM İLE İNDÜKLENEN SIÇAN
BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
Latife Ceyda İRKİN
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Applied Sciences, Department of Fisheries
Technology
ORCID: 0000-0001-6603-8413
Özet
Endüstriyel gelişmeler toksik veya ağır metallerin ortaya çıkması ve tarım alanlarına
taşınması ile insan sağlığı tehdit eder hale gelmiştir. Farklı çalışmalarda kimyasal ajanlar
nedeniyle insanlarda böbrek hasarı bildirilmiştir. Böbrek tübüler yapısı nedeniyle toksik
maddelere, iskemiye ve reperfüzyon hasarına karşı oldukça hassas bir organdır. Böbreğin
proksimal tübül hücreleri özellikle ağır metallere karşı çok hassastır. Alglerin doğal olarak
içerdikleri önemli biyoaktif maddeler nedeniyle beslenmedeki önemi her geçen gün
artmaktadır. Doğal antioksidanlar arasında yer alan fenolik antioksidanlar da alg türlerinde
yaygın olarak bulunmaktadır. Çalışmada 200-250 gr ağırlığında 28 adet yetişkin dişi Wistar
albino rat kullanıldı. U. rigida'dan elde edilen ekstraktın sıçanlarda böbrek dokusunda
kadmiyum indüksiyonunun neden olduğu hasarın giderilmesi ve iyileşmesi üzerine etkileri
incelendi. Ekstrakt deneklere gavaj yoluyla uygulandı. Histokimyasal inceleme HematoxylinEosin (H&E) boyaması ile yapıldı. Koruyucu olarak U. rigida ekstresi verilen dokuların
histopatolojik sonuçlarının hafiflediği ancak tübüler dilatasyon, tıkanıklık ve inflamasyonun
bir miktar devam ettiği gözlendi. Özellikle G4 grubunda (yüksek doz ekstrakt verilmiş)
böbrek yapısının bütünlüğü korunmuş ve kontrol grubuna yakın bir tablo gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, böbrek, sıçan, Ulva rigida.
THE EFFECT OF ULVA RIGIDA (C. AGARDH, 1823) ON LOW-LEVEL CADMIUMINDUCED KIDNEY TISSUE OF RATS
Abstract
Industrial developments have become a threat to human health with the emergence of toxic or
heavy metals and their transport to agricultural areas. In different studies, kidney damage has
been reported in humans due to chemical agents. Due to its tubular structure, the kidney is a
highly sensitive organ to toxic substances, ischemia, and reperfusion damage. The proximal
tubule cells of the kidney are especially very sensitive to heavy metals. The importance of
algae in nutrition is increasing day by day due to the important bioactive substances that they
contain naturally. Phenolic antioxidants, which are among the natural antioxidants, are also
commonly found in algae species. In the study, 28 adults female Wistar albino rats, weighing
as 200-250g were used. The effects of the extract obtained from U. rigida on the elimination
and healing of damage caused by cadmium induction in the kidney tissue in rats. The extract
was applied by gavage to the subjects. The histochemical examination was investigated by
Hematoxylin-Eosin (H&E) staining. It was observed that the histopathological results of the
tissues given U. rigida extract as a preservative was alleviated, but tubular dilatation,
congestion and inflammation continued slightly. The integrity of the kidney structure was
preserved, especially in the group G4 (given high-dose extract) and was like the control
group.
Keywords: Heavy metal, kidney, rat, Ulva rigida.
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1. GİRİŞ
Çevresel faktörler, gıdalara bulaşan ağır metaller ve pestisitler, dondurularak saklanan ürünler
veya genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketilmesi vb. nedenlerle organlarımızın oksidanlara
maruz kalması sonucunda, hücre hasarları meydana gelir.
Kontamine olmuş bölgelerden temin edilen gıdalarda günlük kadmiyum alımı birkaç yüz
mikrograma ulaşabilmektedir. Kadmiyum (Cd) zehirlenmelerinde, solunum ve dolaşım
sistemi başta olmak üzere, mide ve böbrek, testis gibi birçok doku zarar görmektedir [1].
Cd’un elimine edilmesinde karaciğer ve böbrekler birincil rol oynar ve Cd toksisitesinin ana
hedefidirler [2]. Cd’mun toksisitesi serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif stres ve
antioksidan sistemin çökmesi ile savunma sisteminin bozukluğuna neden olmaktadır.
Oksidatif stres faktörleri hücrede protein, DNA ve membran lipitlerini etkileyerek hücre
ölümüne sebep olmaktadır [3]. Kadmiyum zehirlenmelerinde semptomların ortadan
kaldırılması birincil hedeftir. Kadmiyum zehirlenmesinden korunmak amacıyla antioksidan
özellikleri bilinen selenyum, likopen, taurine gibi maddelerin kullanıldığı bildirilmiştir [4]. Bu
hasarların önlenebilmesine yönelik özellikle alternatif tıp alanında birçok deneysel araştırma
yapılmaktadır. Yeni farmasötik ajanların geliştirilmesinde alglerin, yüksek biyolojik
aktiviteye sahip sekonder metabolitleri kullnılmaktadır. Günümüzde eczacılıkta etkin ve
yardımcı maddeler olarak alglerden elde edilen fikokolloidler kullanılmaktadır. Ayrıca
alglerin antimikrobiyal, sitotoksik, antikanser birçok özelliklerinin olduğu ortaya
konulmuştur. Bu çalışmada Cd indüklemesi sonucu farklı dozlarda alg ekstresi verilen ratların
böbrek dokularında meydana gelen histopatolojik değişiklikler rapor edilmiştir.
2. MATERYAL ve METOD
Çalışmada ağırlıkları 200-250g olarak belirlenen erişkin 28 adet dişi Wistar albino cinsi sıçan
kullanılmıştır.
Kontrol grubu (G1: 7): Standart sıçan yemi ve su ile beslenen, dört hafta boyunca subkutan
(sc) salin enjekte edilen grup.
Cd grubu (G2: 7): Standart sıçan yemi ve su ile beslenen, dört hafta boyunca kadmiyum
klorür (CdCl2) 1mg/kg. sc enjekte edilen grup.
Cd + Alg grubu (G3: 7): Standart sıçan yemi ve su ile beslenen, dört hafta boyunca sc CdCl2
enjekte edilen ve gavaj yöntemiyle 50 mg/kg/gün alg ekstraktı verilen grup.
Cd + Alg grubu (G4: 7): Standart sıçan yemi ve su ile beslenen, dört hafta boyunca sc CdCl2
enjekte edilen ve gavaj yöntemiyle 100 mg/kg/gün alg ekstraktı verilen grup.
Deney sonlandırıldıktan sonra genel anestezi altında servikal dislokasyonla denekler sakrifiye
edilerek dokular alınmıştır. Dokular, histokimyasal incelemeler için immünofix solüsyonu ile
48 saat tespit edildikten sonra rutin doku takibi işlemleri yapılarak değerlendirmeye
alınmıştır. Preparatlar Zeiss AXIO Scope 1 marka araştırma mikroskobunda
değerlendirilmiştir. Tüm gruplardaki sıçanların böbrek dokularını içeren bloklardan alınan
kesitlerden 5’er tanesi boyanmıştır.
3. BULGULAR
Böbrek dokusunun hematoksilen-eozin ile boyamalarında kontrol grubunda herhangi bir
histopatolojik bulguya rastlanmadı. Cd ile indüklenen grupta böbrek paranşiminde tübüler
dilatasyonların arttığı, bazı tübüllerde oklüzyonların oluştuğu, glomerüler kontraksiyonun
yoğunlaştığı ve inflamasyonun şiddetlendiği gözlendi. Tübüler epitel hücrelerinde Bowman
kapsülünde genişleme ve nekrotik hücreler gözlendi. Ayrıca kılcal damarlarda tıkanma
meydana geldi.
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Koruyucu olarak U. rigida ekstresi verilen grupların böbrek dokularının histopatolojik
sonuçlarının hafiflediği ancak tübüler dilatasyon, tıkanıklık ve inflamasyonun az da olsa
devam ettiği gözlendi. Özellikle G4 grubunda (yüksek doz ekstrakt verilmiş) böbrek yapısının
bütünlüğünün korunduğu görüldü (Şekil 1).

Şekil 1. a-) Kontrol grubu böbrek dokusu H&E boyama (G1) b-) G2 böbrek korteksi
(indüklenmiş CdCl2), c-) G3 böbrek dokusu (50 mg/kg alg özü), d-) G4 böbrek dokusu (100
mg/kg alg özü) (Yıldız: iltihap, şimşek: tübüler genişleme, kısa ok: glomerül, uzun ok:
konjesyon).
4. TARTIŞMA
Bir geçiş elemanı olarak Cd, doğrudan ROS (Reaktif oksijen türleri) üretemez. Bununla
birlikte, Cd, nitrik oksit sentaz gibi çeşitli enzimlerin aktivitelerini modüle ederek ROS
birikimini indükleyebilir [5], bu da hücresel yapı ve fonksiyonlarda patolojik değişikliklere
yol açan oksidatif hasara yol açar [6]. Bu çalışmada, artan Cd ilavesi dozajı ile birçok ciddi
patolojik değişikliklerden olan inflamatuar yanıt, tübüler dilatasyon ve konjesyon gibi böbrek
patolojisini gösteren bulgular elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki,
Cd’a maruz kalan organlarda Cd’un etki yeri ve dağılımı değişmektedir [7]. Cd’un sistemik
olarak dokulara alınmasıyla; vital organlardan olan karaciğer ve böbrek gibi organlarda
şiddetli hasara neden olduğu rapor edilmiştir. Fakat bu organlardaki hasarın boyutu,
kadmiyuma maruz kalma süresine ve dozuna bağlı olarak değişmektedir [8, 9]. Bu organlar
aynı zamanda sistemik kadmiyumun eliminasyonunda birincil rol oynayan organlardır [10].
Organlarda, böbrekte tübüler disfonksiyon ve hipertansiyona ve kanser gibi bazı patolojik
durumlara neden olmaktadır [11]. Cd’un oluşturduğu toksisiteye, serbest radikaller ve
antioksidan dengenin bozulması sorumlu tutulmaktadır [12]. Ortamdaki toksik maddeler ve
bazı klinik uygulamalar vücudun farklı organlarına ciddi zararlar verebilmektedir [13].
Organların toksisite duyarlılığı çeşitli faktörlere bağlıdır.
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İlaçlara, endüstriyel ve çevresel kimyasallara maruziyetten kaynaklanan böbrek hastalığı veya
işlev bozukluğu nefrotoksisite olarak tanımlanır [14]. İlaç ve kimyasalların neden olduğu
böbrek hücre hasarının mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Böbrek iskemik veya toksik
kimyasallara diğer organlara göre daha duyarlıdır. Böbrek, kimyasal maddelerin toksik
reaktiflere dönüştürülmesinde önemli bir role sahiptir. Oluşan toksik maddeler, hücre
makromoleküllerine bağlanarak veya serbest radikaller oluşturarak oksidatif hasara neden
olurlar [15]. Önemli bir boşaltım organı olan böbrek, hayati doku bütünlüğüne sahiptir. Başka
bir çalışmada, Cd uygulaması renal kortekste hafif inflamatuar hücre infiltrasyonu, nekroz,
fibroz ve proksimal tübül hücrelerinde dejenerasyon ve hipertrofi ile sonuçlanmıştır ve
glomerüler ödem de gözlenmiştir [10].
5. SONUÇ
Sonuç olarak Cd endüstriyel dünyanın çevreye en fazla atık olarak saldığı ağır metallerden
biridir. Farklı şekillerde insan bünyesine rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu nedenle maruziyet
sonucu oluşan tablonun şiddeti maruz kalınan süre ve miktara bağlıdır. Hasarın boyutu
arttıkça iyileşme seçenekleri de azalmaktadır. Yaptığımız deneysel çalışma modelinden elde
ettiğimizi bulgular yeşil alg ektsraktının gelecek vaad ettiğini göstermektedir. Histopatolojik
veriler Cd ile indüklenen karaciğer hasarına karşı Ulva rigida ekstraktının koruyucu rolünün
olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalarla ekstraktın yerine biyolojik içeriği aydınlatılarak
seçilecek moleküller ile daha etkili sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.
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ABSTRACT
Pincer complex compounds have been defined as compounds formed as a result of the
bonding of a tridentate ligand to the central metal atom in a planar geometry. Pincer type
compounds were synthesized for the first time by Moulton and Shaw in 1976 [1]1. Later,
many kinds of pincer compounds such as SNS, CNC, PNP were brought to the literature
[2,3,4]234. Pincer ligands have improved chemical and thermal stability, which helps to reduce
metal leaching in homogeneous catalytic processes. Furthermore, these ligands allow the core
metal's electrical and steric characteristics to be fine-tuned. Pincer ligands have a wide range
of functions and applications due to their features [5]5. Because of their improved stability and
flexibility for synthetic alterations, tridentate pincer ligands, which impose meridional
coordination around the metal center during complexation, have become a potent platform in
catalyst design. [6]6. Research on the catalytic effects of claw ligand complexes is increasing.
Because of their ubiquity and often lower toxicity, 3d metal complexes are preferred in
complex design. [7]7
In this study, New SNS Pincer type ligand and some transition metal complexes were
synthesized from the reaction of 2-chlorothiophenol and 2,6-Pyridinedicarbonyldichloride.
These complexes studied are SNS type complexes in which the central atom is bonded with
one Nitrogen (N) and two sulfur (S) atoms. The synthesized compounds were characterized
by elemental analysis, FT-IR, 13C-NMR, 1H-NMR, UV-Vis.
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ABSTRACT
Most of the commercially used thermoplastic polymers are petroleum-derived synthetic
materials. Due to the finite petroleum resources and the environmental damage and of plastic
waste, the tendency to use bio-based and biodegradable polymers obtained from renewable
resources has increased in recent years. New biomaterials can be obtained by blending
biodegradable and bio-based polymers. By blending bio-based PA11 and bio-based and
biodegradable poly(butylene succinate (PBS), cost reduction can be achieved when producing
a new completely bio-based and partially biodegradable material. PA11 is often used in
aviation, automotive, medical applications with its flexibility, acceptable tensile strength, high
impact strength and thermal stability. PBS is an aliphatic thermoplastic polyester with high
mechanical properties and high thermal and chemical resistance. To increase the potential
usage areas of this type of polymers, it is necessary to improve the properties and
performance/cost ratios. At this point, a completely bio-based and partially biodegradable new
material with high mechanical and thermal properties can be obtained by blending PA11 and
PBS. Therefore, in this study, PA11-PBS blends were produced and the features were
investigated. Neat polymers (PA11 and PBS) and their blends in different compositions were
fabricated using melt compounding method. The mechanical, thermal, and rheological
features of the specimens were investigated. As a result of blending, the tensile strengths of
PA11 and PBS increased by 32% and 43%, respectively. Considered all the results, it has
been noticed that 80-20% by weight PA11-PBS blend exhibited enhanced features.
Keywords: Polyamide 11, Poly(butylene succinate), Blend, Mechanical property.
ÖZET
Ticari olarak kullanılan termoplastik polimerlerin çoğu petrol türevi sentetik malzemelerdir.
Son yıllarda petrol kaynaklarının sınırlı olması, çevreye verdiği zarar ve plastik atıklar
nedeniyle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen
polimerlerin kullanımına olan eğilim artmıştır. Biyobozunur ve biyo-bazlı polimerlerin
harmanlanması ile yeni biyomalzemeler elde edilebilir. Biyo-bazlı PA11 ve biyo-bazlı ve
biyolojik olarak parçalanabilen poli(bütilen süksinat (PBS) karıştırılarak, tamamen biyo-bazlı
ve kısmen biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir malzeme üretilirken maliyet düşürme
sağlanabilir.
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PA11 esnekliği, kabul edilebilir çekme mukavemeti, yüksek darbe mukavemeti ve termal
kararlılığı ile havacılık, otomotiv, medikal ve elektrik-elektronik gibi alanlarda sıklıkla
kullanılmaktadır. PBS, yüksek mekanik özelliklere ve yüksek termal ve kimyasal dirence
sahip alifatik termoplastik bir polyesterdir. Bu tip polimerlerin potansiyel kullanım alanlarını
arttırmak için özelliklerinin ve performans/maliyet oranlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Bu noktada, PA11 ve PBS'nin karıştırılması ile, yüksek mekanik ve termal özelliklere sahip,
tamamen biyo-bazlı ve kısmen biyobozunur yeni bir malzeme elde edilebilir. Bu amaçla
sunulan bu çalışmada, PA11/PBS karışımları hazırlanarak özellikleri incelenmiştir.
Ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile saf polimerler (PA11 ve PBS) ve bunların
farklı oranlardaki karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımların termal, mekanik ve
reolojik özellikleri incelenmiştir. Karıştırma sonucunda PA11 ve PBS'nin çekme dayanımları
sırasıyla %32 ve %43 artmıştır. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, ağırlıkça %80-20 PA11PBS harmanının gelişmiş özellikler gösterdiği fark edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karışım poliamid 11, poli(bütilen süksinat), mekanik özellik
INTRODUCTION
In recent years, with the limited petroleum resources, the harm it causes to the environment
and the awareness of human health, the tendency to use (bio-based) and biodegradable
polymers produced from renewable resources has gradually increased. New biomaterials can
be obtained by blending biodegradable and bio-based polymers. One of the most important
bio-based and biodegradable polymers is Poly(butylene succinate) (PBS), which is an
aliphatic thermoplastic polyester formed by polycondensation of 1,4-butanediol and succinic
acid [1]. PBS has good melt workability, mechanical properties, and remarkable reprocessing
ability. It also produces products that do not harm the environment during the final
decomposition process. [2]. PBS is a biobased polymer used in coating materials, plastic
sheets and films for food packaging or agriculture [3]. PBS can be an alternative to synthetic
polymers due to its high flexibility, good thermal and chemical resistance. Thanks to its
ductility and low melting point, It can be easily processed by extrusion and injection molding
method. [4].
Polyamide 11 (PA11), another bio-based polymer, which is a commercial aliphatic polyamide
that is produced from castor oil [5]. PA11 is both biobased and biocompatible but not
biodegradable. However, when it decomposes, it is more harmless than other petroleumderived polyamides and polymers in terms of ecological effects. Compared with commonly
used polyamides, PA 11 finds application in a wide variety of fields due to its good
biocompatibility, lower hydrophilicity, good salt water and oil resistance, excellent
piezoelectric and cryogenic properties. [6]. PA11 has outstanding properties such as excellent
flexibility (>200%), acceptable tensile strength (25-45 MPa), outstanding dimensional
stability, high impact strength (~7-12 kj/m2) and thermal stability. PA11 has high chemical
resistance to solvents, industrial liquids, gases, fuels, and oils and has a low density (1.03-1.05
g/cm3). Despite all these features, PA11 is not biodegradable and is relatively more expensive
than other petroleum derivative and bio-based plastic materials. [7]. It is necessary to improve
the properties and performance/cost ratio of bio-based polymers in order to increase their
potential use and enter new markets. At this point, blending if PA11 is blended with a cheaper
and biodegradable polymer, it can both increase its usage areas and develop performance/cost
ratios. In this case, it appears as a suitable alternative for blending PBS with PA11. PBS is
cheaper, bio-based and biodegradable, with high modulus and flexibility compared to PA11
[6].
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With the preparation of PA11-PBS blends, the cost will be reduced, while a fully biobased
and partially biodegradable material with higher mechanical and thermal properties will be
obtained.
The current paper includes the fabrication and characterization of PA11-PBS blends at
different blending ratios. The thermal, mechanical, and rheological features of the fabricated
specimens were investigated.
MATERIALS AND METHODS
Materials
PBS (BioPBS™ FZ71 PM, a density of 1.26 g/cm3 and a melting temperature of 115°C)
pellets were supplied from PTT Biochem Co. Ltd., Thailand. Other polymer, PA11 (RilsanBESNO P40 TL, a density of 1.04 g/cm3 and a melting temperature of 181 °C) pellets were
supplied from Arkema.
Blends preparation
Before processing, PA11 and PBS pellets were dried in a vacuum oven 80 °C for 12 h. Neat
PA11, neat PBS and their components in different ratios were blended using a laboratory
scale co-rotating twin-screw extruder. During this process, the barrel temperature of the
extruder device was 210 °C, the screw speed was 75 rpm and the retention time was 3
minutes. The melts were injection molded by using laboratory scale injection moulding as
tensile test specimen in accordance with ISO 527 standard. The melt temperature is 210 °C,
the mold temperature is 25 °C and the injection pressure is 12 bar. The blend ratios of PA11PBS specimens are 100-0, 80-20, 60-40, 40-60, 20-80, 0-100 wt.-wt. %.
Characterization
Tensile properties of samples were measured on an Instron universal testing machine
according to ISO 527 standard. The crosshead speed was 5 mm/min.
The thermal stabilities of the samples were determined by thermogravimetric analysis (TGA).
Specimens were tested in the Mettler Toledo TGA 1 Instrument, from 25℃ to 600℃, with a
in the presence of nitrogen gas at a heating rate of 10°C/min. Then, 5% weight loss (Td5), 50%
weight loss (Td50) and maximum decomposition temperature (Tmax) and residue amount at 600
°C of the blends were examined.
To evaluate the thermal properties of the produced blends, differential scanning calorimetry
(DSC) measurements were conducted by using Mettler Toledo DSC 1 under nitrogen. Firstly,
sample was heated in the range of 25 °C to 210 °C, then cooled from 210 °C to 25 °C, and
finally reheating to 210 °C. For all steps the heating and cooling rates were 10 °C/min. The
melting temperatures, crystallization temperature (Tc from cooling curve), melting and
crystallization enthalpies (ΔHm and ΔHc, J/g) of the samples were read from the obtained DSC
curves and the % crystallinity (Xc % from second heating, according to PA11) values were
calculated using equation 1;
Xc% = ∆ ∗
(1)

Here, ∆Hm is the melting enthalpy, ∆Hcc is the cold crystallization enthalpy, ΔHm* is the
melting enthalpy for 100% crystalline PA11 (206 J/g [8]) and PBS (220 J/g [9]), and w is the
weight fraction in PA11-PBS blends.
Rheological properties were examined on an Anton Paar Modular Compact Rheometer.
Frequency sweep tests were carried out under nitrogen atmosphere, at 210 °C, frequency
range of 0.1–628 rad/s with 1% strain.
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RESULTS AND DISCUSSION
Tensile test
Tensile strength, elongation at break and modulus values obtained as a result of the tensile test
were given in Figure 1. From the tensile test results, it was concluded that pure PBS exhibits
high elongation, high modulus and low tensile strength. This indicates that pure PBS exhibits
a ductile structure.
PA11 has low elongation, modulus and high tensile strength value compared to PBS. Neat
PA11 has a tensile strength of 43 MPa while PBS has a strength of about 40 MPa. The tensile
strength values of PA11-PBS blends in different ratios are generally between neat PA11 and
neat PBS. However, the 80-20 PA11-PBS blend exhibited the highest tensile strength at 57.1
MPa. The reason for this increase can be attributed to the self-compatibility of PA11 and PBS.
The elongation at break of PA11 was 196% and that of PBS was 463%. A decrease in
elongation at break has been noticed for blends including 40% and more of PBS. The 80-20
PA11-PBS has the highest strain as 269%.
From the modulus graph, the modulus of PA11 is 284 MPa and that of PBS is 710 MPa.
PA11-PBS blends generally exhibited a value between the modulus values of neat polymers,
while the highest modulus value 80-20 PA11-PBS blend (650 MPa) exhibited. When all
tensile test values are evaluated, 80-20 the blend is prepared at the ratio of self-compatibility
behaviour.

Figure 1. Tensile properties of the blends
Thermogravimetric analysis
The thermal decomposition behaviour of neat polymers and PA11-PBS blends were
determined by TGA and the results are showed in Table 1. Neat PA11 showed two-step
degradation. From these degradations, the first step can be attributed to the plasticizer in the
structure, and the second step can be attributed to the degradation of the main PA chains.
Another neat polymer, PBS also showed single step thermal degradation at 355 °C, with no
significant weight loss until about 305 °C and complete decomposition approximately 400 °C,
which agrees with the literature data [10, 11]. Blends, on the other hand exhibited three steps
TGA curves showing degradation of all components up to 80% PBS content.
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In Table 1, it has been noticed that the thermal decomposition temperature of 5% by weight
(Td5) of PA11 increased gradually with the addition of PBS, and at the same time, the
decomposition temperature of 50% by weight (Td50) gradually decreased. In addition, it was
observed in the results that the residual amounts of all specimens were close to each other at
600 °C. As the amount of PBS blended with PA11 increased, the amount of residue increased.
20-80 PA11-PBS blend exhibited maximum residual weight as 2.33 %. The thermal stability
of PBS increased because of blending with PA11.
Table 1. Thermogravimetric properties of the specimens
Char
Td5
Td50
Tmax-1 Tmax-2 Tmax-3 residue
Sample
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(600
°C)
PA11
270.7
445.0
278.7
449.8
0.82
80-20
271.1
443.1
269.9
399.1 459.0
1.99
60-40
322.5
406.6
276.6
398.6 456.5
1.82
40-60
341.2
401.6
259.0
399.1 458.2
1.96
20-80
355.9
399.9
401.2 458.2
2.33
PBS
355.9
395.7
400.7
2.94
Differential Scanning Calorimeter
The thermal data determined from the DSC curves are shown in Table 2. Neat PA11 exhibited
a melting point (Tm) at 182 °C and neat PBS at 115.9 °C. For all blends, not a one single
melting value Tm showing homogeneous melting between these temperatures was not
observed. The occurrence of two separate melting and crystallization events in the blends
shows that PA11 and PBS are immiscible polymers. [6]. PBS exhibited cold crystallization at
102 °C and not significant change in Tcc was observed after blending with PA11. The
crystallization temperature (Tc) of PBS, which was 66 °C, increased because of blending with
PA11. This can be assigned to the nucleating agent behavior of PA11. Neat PA11 has a sharp
crystallization peak (Tc) reflects abrupt crystallization at 147.6 °C in the cooling scan. It has
been mentioned that at this temperature, the N-H bonds in the PA11 quickly form hydrogen
bonds to form crystals [12].
Table 2. DSC data of the specimens
Second heating (℃)

Sample

Tcc
(℃)

∆Hcc
(J/g)

PA11
80-20
60-40
40-60
20-80
PBS

101.4
102.2
104.7
102.3

1.59
1.45
4.83
8.99

Tm1
(℃)
PBS
111.3
112.4
112.7
114.3
115.9

Tm2
(℃)
PA11
182
184.5
185.1
185.5
188.2
-

∆Hm1
(J/g)
PBS
10
25.7
29.9
38.8
57.8
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∆Hm2
(J/g)
PA11
33.3
24.6
14.9
10.4
6.54
-

Cooling (℃)
Tc1
Tc2
(℃)
(℃)
PBS PA11
147.6
147.9
151.8 70.3
153.9 72.1
154.3 72.4
66.4
-

Degree of
crystallinity
(%)
Xc(PA6)
16.2
14.9
10.7
10.9
4.2
-
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Rheological properties
Rheology analysis was performed to examine the melt properties of PA11-PBS blends. The
complex viscosity, storage (G’) and loss modulus (G′’) of PA11-PBS blends were presented
in Fig.2 as a function of frequency at 210 °C. As the angular frequency increased, both
modulus of the PA11-PBS blends increased. As the amount of PA11 increased, both the
storage and loss modulus increased. PA11 exhibited a highly viscous and elastic behaviour
over all frequency range. The storage and loss modulus of the blends were among the neat
polymers. The results show that PA11 improves the melt viscosity and flexibility of PBS.
When the complex viscosity graph is examined, the viscosity of PA11 is higher than PBS at
all frequencies; this is due to the strong hydrogen bonds between the amide groups. The
complex viscosities of all specimens decrease with increasing frequency. The complex
viscosities of neat PA11 and blends containing high levels of PA11 decreased with increasing
angular frequency. This is the classical shear thinning behaviour of polymers. PBS exhibited
Newtonian behaviour up to approximately 100 rad/s and shear thinning after this frequency.
As the amount of PBS in the PA11-PBS blends increased, Newtonian behaviour was adopted.
Newtonian behaviour was observed as the amount of PBS in the PA11-PBS blends increased.
While PA11-PBS blends generally showed a value between the viscosities of neat polymers,
80-20 PA11-PBS blend exhibited the highest complex viscosity value.

Figure 2. Rheological test results of the blends
CONCLUSION
In this paper, fully bio-based and partially biodegradable PA11-PBS blends were fabricated
and the thermal, mechanical and rheological features were examined. PA11-PBS blends
generally exhibited mechanical properties between neat polymers. PA11 has low elongation,
modulus and high tensile strength value compared to PBS. When all tensile test values are
evaluated, 80-20 the blend is prepared at the ratio of self-compatibility behaviour. As the
amount of PBS added to PA11 increased, the amount of residue increased as well.
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The thermal stability of PBS increased because of blending with PA11. The occurrence of two
separate melting and crystallization events in the blends shows that PA11 and PBS are not
mixed homogeneously. The complex viscosities of neat PA11 and blends containing high
PA11 decreased with increasing angular frequency. As the amount of PA11 increased, both
the storage and loss modulus increased.
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Abstract
In this work, the type of supporting electrolyte (NaCI, KCI, NaNO3, and Na2SO4), as well as
the concentration of supporting electrolyte (0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, and 0.4 M of NaCI), were
investigated in the removal of COD and turbidity from bloody wastewater using a batchoperated electrooxidation method. The system was run for 3 hours at natural pH value (pH:
6.87), 20±1 oC temperature, 400 rpm mixing rate and 4.06 mA/cm2 current density to identify
the support electrolyte type and concentration in the experiments using Ti/IrO2/RuO2 mesh
type anode. In the studies determining the support electrode type in the 180-minute
electrochemical period, the highest COD removal efficiency (NaCI= 66.46%, KCI= 54.50%,
NaNO3= 30.88%, Na2SO4= 25.52% and without support electrolyte= 20.88% ) and turbidity
removal efficiency (NaCI= 98.47%, KCI= 94.81%, NaNO3= 87.89%, Na2SO4= 83.25% and
without support electrolyte= 73.95%) were obtained with the NaCl support electrolyte. The
COD removal efficiencies were 20,88%, 52.25%, 66.46%, 70.14%, and 74.48%, and turbidity
removal efficiencies were 73.95%, 92.45%, 98.47%, 99.56%, and 99.60% for without support
electrolyte, 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, and 0.4 M NaCI electrolyte concentrations, respectively.
The NaCl as a supporting electrolyte proved to be the most effective in removing the COD
and turbidity from its bloody wastewater. When it comes to conducting electricity in a
solution, conductivity is crucial. The ionic conductivity of the solution tends to increase as the
supporting electrolyte concentration increases, facilitating charge and ionic transfer processes
and, depending on the electrolyte type, forming oxidant agents for eventual pollutant
elimination.
Keywords: bloody wastewater, electrooxidation, supporting electrolyte type, supporting
electrolyte concentration
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ÖZET
Mezbaha atıksularının arıtımında suyun yeniden kullanılabilmesi ve toplam arıtma
performansının iyileştirilmesi için ileri oksidasyon proseslerinin(AOP) kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Fenton oksidasyonu, UV radyasyonu, ozonlama ve fotokatalitik
oksidasyon gibi bazı AOP’lerde hidroksil radikalinin (OH●) üretimi ve geliştirilmesi için
hidrojen peroksit (H2O2) kullanılmaktadır. Bazı durumlarda, uygulanan AOP' lerin
performansının optimizasyonu ve değerlendirilmesinde numunedeki kalıntı H2O2
konsantrasyonunun takibi için hızlı bir H2O2 ölçümü gereklidir. Bu çalışmada, kalıntı H2O2
ölçümünde yaygın olarak kullanılan potasyum titanyum (IV) oksalat (PTO) ve iyodometrikkolorimetrik (I3) olmak üzere iki spektrofotometrik yöntemin mezbaha atıksuyunda
performansı kıyaslanmıştır. Mezbaha atıksuyu, laboratuvar ortamında bilinen miktarda
hayvan kanının çeşme suyu ile karıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Atıksu numunelerin pH’ sı
3,00’a ayarlanmış ve 50 mg/L H2O2 eklenmiştir. Reaksiyon süresi, organik madde
konsantrasyonu ve seyreltme oranı(df) iki yöntemin karşılaştırmalı analizinde kullanılmıştır.
I3 yöntemi için 5 dk reaksiyon süresi gerekliyken PTO yönteminde renk oluşumu anlıktır ve
60 dk boyunca değişmemiştir. KOİ’si 2000-100 mg/L olan numunelerle organik maddenin
etkisi incelenmiştir. Her iki yöntem de organik madde içeriğinden etkilenmemiştir. PTO
yönteminde kalıntı H2O2 % geri kazanımı %95-98 arasında, I3 yönteminde ise %104-110
arasındadır. Mezbaha atıksuyu yüksek renk ve bulanıklık içerebilen spektrofotometrik
ölçümler için sorun oluşturabilen bir atıksudur. Bu tarz atıksu numuneleri genellikle filtrasyon
ve seyreltme gibi ön işleme ihtiyaç duyabilirler. Artan seyreltme oranıyla birlikte arka plan
renginin yoğunluğu ve renkten kaynaklı girişim azalmaktadır. PTO yönteminde kalıntı H2O2
%102-105 geri kazanımla seyreltmeye gerek kalmadan df1-df5 arasında dahi direk
okunabilmiştir. I3 yönteminde ise direk okuma için en az df50 gerekmiştir. Numune renginden
kaynaklı girişimi önlemek için her iki yöntemde de numune kör kullanılabilir. I3 yönteminde
Df50-df2 aralığında numune kör kullanıldığında %103-105 geri kazanım sağlanmışken, df1
için yalnızca %80’ e ulaşılmıştır. Devam eden bir AOP deneyinde numune kör hazırlanması
kalibrasyon aralığını sağlamak için diğer gerekli seyreltme işlemleriyle birlikte zaman
harcayan bir durumdur (I3 için 10 mg/L and PTO için 100 mg/L). PTO yöntemi hızlı renk
dönüşümü ve geniş kalibrasyon aralığı avantajlarıyla kalıntı H2O2 konsantrasyonunu 2 dk
içinde ölçmüştür. Sonuç olarak yüksek hassasiyete sahip ve pratik olan PTO daha tercih
edilebilir bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Mezbaha atıksuyu, kalııntı hidrojen peroksit, titanyum oksalat
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECTROPHOTOMETRIC RESIDUAL
PEROXIDE MEASUREMENT METHODS IN A SLAUGHTERHOUSE
WASTEWATER
ABSTRACT
Slaughterhouse wastewater treatment by advanced oxidation processes (AOP) is encouraged
to increase the overall quality and reusability of the discharge water. And several AOPs such
as Fenton oxidation, UV radiation, ozone, and photocatalytic oxidation involve the use of
hydrogen peroxide (H2O2) for the production or intensification of hydroxyl radicals (OH●). In
some cases, a quick measurement of H2O2 is required to track the concentration of residual
H2O2 in a sample, for optimization and evaluation of the performance of the applied AOPs. In
this study, two commonly used spectrophotometric residual H2O2 measurement options,
potassium titanium (IV) oxalate (PTO) and iodometric-colorimetric (I3- method by Klassen
1994) were compared for a slaughterhouse wastewater matrix. Slaughterhouse wastewater
was prepared in the laboratory by mixing a known amount of blood with the tap water. The
pH of all samples was adjusted to 3.00, and 50 mg/L H2O2 was added. Reaction time, organic
matter concentration, and dilution factor (DF) were used for comparative analysis of the two
methods. In the PTO method, color development is instantaneous and stable while the I3
method required ~5 minutes of reaction time. Both methods were stable and unaffected by
organic matter concentration. Cod of 2000 to 100 mg/L were used for organic matter
presence evaluation. PTO method residual H2O2 recovery was between 95-98% and recovery
by I3 method was between 104-110%. Slaughterhouse wastewater is highly colored and can
include turbidity which is a problem for spectrophotometric measurements. Such samples
usually demand a pre-processing like dilution or filtration before measurement. Increasing the
dilution factor decreases the color intensity and background color interference in the sample.
The PTO method can directly measure the residual H2O2 with 102-105% recovery in DF1 (no
dilution) to DF5. On the other hand, the I3 method required at least DF 50 for direct
measurement. A sample blank can be used in both methods to minimize color interference.
When sample blank was used in the I3 method for DF50 to DF2, 103-105% recovery was
achieved but for DF1, recovery was only 80%. The use of sample blanks in an ongoing
experiment can be time-consuming along with necessary dilutions to meet the calibration
range of the method (10 mg/L for I3 and 100 mg/L for PTO). PTO method with rapid color
change, higher measurement concentration range was able to measure residual H2O2 within 2
minutes. So, a practical method (PTO) with high precision is more preferable.
Keywords: slaughterhouse wastewater, residual hyrogen peroxide, titanium oxalate,
GİRİŞ
Nüfüs artışı ve protein kaynaklı beslenme alışkanlığının artması et ve et ürünlerine ihtiyacı da
arttırmıştır. Oluşan talebi karşılamak için daha fazla kesimhane ve et entegre tesisi
kurulmaktadır. Kesimhaneneler üretim esnasında ve üretim sonrası temizlik aşamalarında
içme suyu kalitesinde çok fazla miktarda su tüketmektedir. Tüketilen su miktarı ~2,5-40
m3/ton et civarında olup tesis kapasitesine, tesis kesim ve temizlik prosedürüne göre de
değişiklik göstermektedir. Tüm işlemler sonunda oluşan mezbaha atıksuları yüksek organik
kirliliğe, renge, yağ-grese ve katı maddeye sahiptir. Kirlilik yükününün büyük çoğunluğu da
hayvan kanının atıksuya karışmasından gelmektedir. [1]
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Mezbaha atıksularının arıtımında ileri oksidasyon proseslerinin (AOP) kullanımı populer
araştırma konuları arasına girmiştir. Mezbaha atıksuyunun yüksek organik kirlilik ve
biyolojik olarak arıtılamayan toksik maddeleri içerebilmesinden dolayı AOP’ ler ile ön arıtım
veya ileri arıtım uygulamaları araştırılmaktadır. Ayrıca, mevcut arıtma sistemlerine AOP’lerin
entegre edilmesi arıtılan mezbaha atıksuyunun kalitesini arttırmak ve suyun yeniden kullanım
potansiyelini yükseltmek konusunda da etkilidir[1].
AOP, dirençli organik maddelerin arıtımı ve biyobozunurluğun arttırılması için reaktif
radikallerin yerinde üretildiği proseslerdir. Ozonlama, UV ışıması, elektrokimyasal
prosesler(EC), fotokatalitik oksidasyon ve fenton oksidasyonu mezbaha atıksularının arıtımı
araştırmalarında yaygın kullanılan AOP’ler arasındadır[2][3]. Florürden(3,03 V) sonra en
yüksek oksidasyon potansiyeline sahip olan OH● (2,80 V) radikalinin yerinde üretildiği bu
prosesler ile organik maddelerin mineralizasyonu hedeflenmektedir.
Farklı AOP’lerin tek başına kullanımı, yüksek miktarda kimyasal sarfiyatı ve maliyet artışı
gibi dezavantajlara sahiptir. Kirlilik yükü yüksek olan ve yüksek katı madde içeren
atıksularda radikal oluşumu için kullanılan oksidasyon kaynağının verimi de düşmektedir. Bu
sebeple atıksu arıtımı çalışmalarının birçoğunda, birden fazla AOP kombine edilerek birlikte
kullanılmaktadır. Örneğin, UV/H2O2, UV/Fe2+, UV/H2O2/Fe2+, O3-UV/H2O2, ECFe2+kullanılan kombinasyonlardandır. AOP’ler, kendi başlarına veya diğer AOP’lerle birlikte
kullanıldığında ilave oksidasyon kaynağı kullanılır. Temel veya yardımcı ilave kimyasal
olarak genellikle H2O2’dan faydalanılmaktadır. Eklenen H2O2, radikal oluşumunun
hızlanmasını ve daha etkili olmasını sağlar.
Atıksu artımında peroksit kullanan bir AOP’ nin performansının belirlenmesinde önemli
unsurlardan bir tanesi de kullanılan kimyasal miktardır. Performansla birlike kimyasalın
verimli kullanımı da maliyet açısından önemlidir. Bu sebeple uygun kimyasal madde
dozlarının tespit edilmesi için kalıntı H2O2’nin takip edilmesi gerekmektedir. Optimum dozun
belirlenmesi arıtma teknolojisinin gerçekçiliği ve uygulanabilirliği açısından önemlidir.
Hidrojen peroksit renksiz zayıf asit gibi davranan bir sıvıdır. Teorik olarak kuvvetli bir
oksidant olarak görülse de zayıftır ve aktivasyona ihtiyaç duyar. Bu sebeple farklı katalizörler
kullanılarak OH radikalini oluşumu sağlanır. Nötral pH ve altında stabil olan peroksitin
aktivasyonu için genellikle katalizör kullanılır. AOP’lerde oluşan hidroksil radikalleri
atıksudaki organik maddeleri parçalaması hedeflenir. Ancak bu radikaller stabil ve seçici
değildir. Dolayısıyla zamanla H2O2 konsantrasyonu kendiliğinden de azalmaktadır. Bu
sebeple bir AOP prosesinin performansının takibi için H2O2 miktarının takip edilmesi
önemlidir.
Kalıntı H2O2 ölçümü için titrimetrik, spektrofotometrik ve floresans yöntemleri mevcuttur.
Titrimetrik olarak iyodometrik ve permanganat yöntemleri numune sayısının fazla olmasından
daha fazla zaman ve efor gerektirmektedir. Spektrofotometrik olarak da kobalt karbonat,
iyodometrik, bakır-DMP, peroksovanadyum ve potasyum titanyum oksalat(PTO) yöntemleri
bulunmaktadır[4]. Spektrofotometrik yöntemler arasında Klassen (1994) yöntemi molibdat
katalizörü varlığında iyodürün iyota dönüşümü prensibine dayanır [5]. PTO yöntemi ise
peroksotitanyum komplekslerinin oluşturulmasına dayanır [6]. Atıksuların AOP ile
arıtılmasının araştırıldığı çalışmalarda hem Klassen [7][8] hem de PTO yönteminin [3][9]
kullanıldığı görülmüştür. Her iki metodunda farklı avantaj ve dezavajları bulunmaktadır.
Bu çalışmada mezbaha atıksuyu arıtımında kalıntı H2O2 takibi için minimum ön işlem
gerektiren, hızlı, pratik, girişimsiz ve deney ile eş zamanlı ölçüm imkanı sunan yöntemin
seçilmesi istenmektedir. Bu sebeple benzer arıtma çalışmalarında sıklıkla kullanılan iki
yöntemin reaksiyon süresi, organik madde içeriği ve seyreltme oranı açısından karşılaştırmalı
analizi yapılmıştır.
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MATERYAL VE METOD
Atıksu Temini
Çalışmada kullanılan atıksu laboratuvarda hayvan kanının seyreltimesiyle hazırlanmıştır.
Hayvan kanı yerel bir kesimhaneden temin edilmiştir. Elde edilen atıksuyun karakterizasyonu
tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan atıksuyun özellikleri
Parametre
Değer
KOİ, mg/L
2750-3200
Renk, Pt-Co
4290-5916
pH
7,22-7,45
Kimyasallar
İleri oksidasyon prosesleriyle atıksu arıtımında yapılan çalışmalarda genellikle I3 yöntemi [5]
ve Potasyum titanyum oksalat [6] yöntemi kullanılmıştır. I3 yöntemi için çözelti A ve çözelti
B olmak üzere iki çözelti hazırlanmıştır. Çözelti A için 33g KI (Analitik seviye, Merck
105043), 1g NaOH (analitik seviye, Tekkim TK.170512) ve 0,1g amonyum molibdat
tetrahidrat (Analitik seviye, Tekkim TK.900113) 500 ml saf suda çözülmüştür. Çözelti B için
10g KHP (Merck 104874) 500ml saf suda çözülmüştür. PTO yöntemi için 1+17 sülfürik asit
çözeltisi (Isolab, 970.023) ve 50g/L potasyum titanyum oksalat (Sigma 14007) çözeltisi
hazırlanmıştır. Ölçümü yapılacak H2O2 (Merck 108600) çözeltileri 1000mg/L olarak
hazırlanıp seyreltilerek kullanılmıştır. Organik madde içeriği için KOİ’ si belirli numuneler
KHP ile hazırlanmıştır.
Analiz Prosedürü ve Yöntem
Spektrofotometrik ölçümler WTW-spektroflex-6600 ile yapılmıştır. Mezbaha atıksuyunun
pH’sı 1N ve 0,1N sülfürik asit çözeltisiyle ayarlanıp WTW-Multiline p4 ile ölçülmüştür. I3
yönteminde çözelti A’dan 1ml, çözelti B’den 1ml alınıp 10 ml tüpte öncelikle karıştırılmıştır.
Ardından 1ml H2O2 içeren çözeltisi eklenmiştir. 5 dk karanlıkta bekletildikten sonra 351nm’
de ölçülmüştür. Mezbaha atıksuyuyla yapılan ölçümlerde I3 yönteminde her bir numune için
numune kör hazırlanmıştır. PTO yönteminde Brandhuber and Philip, (2009) tarafından
sunulan WRF-04-019 yönteminden modifiye edilmiş hacimler kullanılmıştır [4]. 5ml numune
alınıp üzerine 1ml (1+17) sülfürük asit ve 1ml PTO reaktifi eklenmiştir. Renk dönüşümü anlık
olduğu için 390nm’de direk okunmuştur. PTO reaktifinin eklenmesinden sonra bazı
numunelerde oluşan flokları ayırmak için 6000 rpm’ de 60 sn santrifüj (Hettich Eba 20)
uygulanmıştır.
Belirli konsantrasyona sahip H2O2 çözeltisi hazırlandıktan sonra ilgili yöntemle elde edilen
sonuca göre % geri kazanım hesaplanmıştır.
ölçülen H 2O2 kons.
(%) Geri kazanım 
 100
ölçülmesi gereken H 2O2 kons.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Mezbaha atıksuyunun H2O2 kullanımını içeren bir AOP ile arıtımında deney ile eşzamanlı
okuma imkanı sağlayan, minimum zaman alan, minimum ön işlem gerektiren, hızlı, pratik ve
minimum girişime sahip bir yöntemin seçilmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple numuneler
bekletilmemiş ve 1-2 dakikadan uzun sürecek ön işlemler uygulanmamıştır.
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Ön işlem uygulanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de mezbaha atıksuyunun pH
3,00’ ın üzerinde iken eklenen H2O2’ yi hızlıca ayrıştırmasıdır. Kalıntı H2O2’ nin KOİ’ de
girişime sebep olduğu da bilinmektedir [10]. Atıksuda bulunan kandan kaynaklanan H2O2’ de
hızla azalma ve KOİ ölçümü için gerekli düzeltmenin uygulanabilmesi için numuneler
bekletilmeden okunmuştur.
I3 ve PTO yöntemleriyle mezbaha atıksuyunda kalıntı H2O2 ölçümü reaksiyon süresi, organik
madde konsantrasyonu, reaksiyon süresine göre kıyaslanmıştır.

Reaksiyon Süresi
Renk reaktiflerinin eklenmesinden sonra 0-60 dakika boyunca renk gelişimi ve stabilitesi
takip edilmiştir. I3 yönteminde 5 dakika karanlıkta beklenmesi tavsiye edilmektedir. Kalıntı
H2O2 konsantrasyonu 50 mg/L olan çözeltilerde her iki yöntem için farklı reaksiyon
sürelerinde ölçümü yapıldıktan sonra % geri kazanımları hesaplanıştır (Tablo 2).
Tablo 2. I3 ve PTO yöntemlerinin kal. H2O2 konsantrasyonunun farklı reak.sürelerinde % geri
kazanımı
Zaman, dk
I3, % geri k.
PTO, % geri k.
1
97
5
88
98
10
89
98
15
89
98
30
89
99
60
86
99
PTO yönteminde ise PTO reaktifinin eklenmesiyle anlık olarak renk oluşmaktadır. Şekil 1’ de
I3 ve PTO yönteminin zamana bağlı kalıntı H2O2 ölçümleri sunulmuştur.

Şekil 1. I3 ve PTO yöntemleriyle kalıntı H2O2 konsantrasyonunun zamanla değişimi
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I3 yönteminde renk gelişiminin zaman alması, PTO yönteminde ise renk reaktifinin
eklenmesiyle birlikte anlık renk dönüşümümün olması mezbaha atıksuyunda kal. H2O2
ölçümü için önemlidir. Mezbaha atıksuyunda düşük pH dışındaki pH seviyelerinde kal. H2O2
hızlıca azalmaktadır. Bu sebeple hızlı reaksiyon veren ve yüksek hassasiyete sahip PTO
yöntemi avantajlıdır. 60 dk boyunca % geri kazanımı da değişmemiştir. I3 yönteminde ise
renk gelişimi nispeten daha yavaştır ve 5-60 dk arasında % geri kazanımı %86-89 arasındadır.

Organik Madde Konsantrasyonu
Organik madde konsantrasyonu için KHP ‘ den 100-2000 KOİ’ ye sahip çözeltiler
hazırlanmıştır. Bu çözeltilere konsantrasyonu 50 mg/L olacak şekilde H2O2 dozlanmıştır.
Ardından bekletilmeden yapılan kal. H2O2 ölçümleri şekil 2’ de sunulmuştur.

Şekil 2. I3 ve PTO yöntemleriyle kalıntı H2O2 konsantrasyonunun organik madde
konsantrasyonuna göre değişimi
Organik madde konsantrasyonunun PTO yöntemine büyük bir etkisi olmamıştır. Ancak I3
yönteminde hiç organik madde olmadığı duruma kıyasla daha fazla % geri kazanım olmuştur.
Farklı organik madde konsantrasyonlarındaki % geri kazanımlar tablo 3’ de verilmiştir.

Tablo 3. I3 ve PTO yöntemlerinin kal. H2O2 konsantrasyonunun farklı organik madde
konsantrasyonunda % geri kazanımı
KOİ, mg/L
I3, % geri k.
PTO, % geri k.
2000
107
96
1000
106
95
500
105
95
250
105
92
100
104
98
I3 yönteminin farklı KOİ değerleri için yaklaşık aynı % geri kazanıma sahip olduğu ve
değişen organik madde konsantrasyonundan etkilenmediği görülmüştür. PTO yönteminde ise
% geri kazanım %92-98 arasındadır ve organik maddeden etkilenmemiştir.
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Organik madde içeriğinin test edildiği kısımda mezbaha atıksuyu kullanılmadığından
atıksuyuda bir arka plan rengi olmamıştır. Bir rengin veya kompleks atıksuyun olmadığı
numunedeki organik madde konsantrasyonundan her iki yöntemde etkilenmemiştir.

Mezbaha Atıksuyunun Seyreltme Oranı
Mezbaha atıksuyunun seyreltme oranı çalışmasında atıksuyun pH’ sı öncelikle 3,0’
ayarlanmıştır. pH düzeltmesi kanlı atıksuyun eklenen H2O2 konsantrasyonunu pH 3,5 ve
üzerinde hızlıca azaltmasından dolayıdır. Atıksuyun seyreltilmesi hem arka plan rengini hem
de numunedeki organik madde konsantrasyonunu değiştirmektedir. Mezbaha atıksuyu 1, 2, 5,
10, 20, 25, 50, 100, 250 oranında seyreltildikten sonra 50 mg/L H2O2 dozlanmıştır ve kal.
H2O2 ölçümü bekletilmeden yapılmıştır. Şekil 1’ de farklı seyreltme oranlarında kal. H2O2
ölçümleri verilmiştir.

Şekil 3. I3 ve PTO yöntemleriyle kalıntı H2O2 konsantrasyonunun mezbaha atıksuyunun
seyreltme oranına göre değişimi
Mezbaha atıksuyunun df50 ve altında I3 yöntemiyle okunabilmesi için numune kör
kullanılmak zorunda kalmıştır. Numune kör kullanılmadığında mezbaha atıksuyunun mevcut
rengi spektrofotometre maksimum absorbansını aşmaktadır. Df50 üzerinde ise numune kör
olmadan direk okunabilse de şekil 3’ deki tüm I3 yöntemi ölçümlerinde numune kör
kullanılmıştır. Numune kör kullanımı numune sayısını iki katına çıkarmıştır. PTO yönteminde
ise df1-df250 arasında numune kör kullanmadan okunmuştur. Numune kör gerek kalmadan
okuma imkani büyük kolaylık sağlamıştır. Ancak df1-5 arasında mezbaha atıksuyu
numunesine PTO reaktifi eklendiğinde floklaşma meydana gelmektedir. Flokların ayrılması
için 60 sn santrifüj uygulandıktan sonra başka bir işlem yapılmadan ölçülmüştür. Df5 ve
üzerindeki numunelerde ise bir floklaşma olmamasına rağmen yine tüm numuneler 60sn
santrifüj uygulanmıştır. Şekil 3’ de görüldüğü gibi farklı seyreltme oranlarında kalıntı H2O2
konsantrasyonu yaklaşık aynı kalmıştır. Tablo 4’ de % geri kazanımları da listelenmiştir.
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Tablo 4. I3 ve PTO yöntemlerinin kal. H2O2 konsantrasyonunun mezbaha atıksuyunun farklı
seyreltme oranlarında % geri kazanımı
Seyreltme
I3, % geri k.
PTO, % geri k.
oranı, DF
1
80
102
2
105
105
5
125
105
10
120
103
20
106
102
25
100
100
50
104
102
100
104
111
250
110
106
I3 yönteminde df1-250 arasında % geri kazanımlar %80-125 arasındayken PTO yönteminde
%102-111 arasındadır. PTO yöntemi I3 yöntemine göre daha tekrarlı % geri kazanım
sağlamıştır. I3 yönteminin kalibrasyon aralığı 0-10 mg/L iken PTO yöntemi 0-100 mg/L’ dir.
Kalibrasyon üst sınırının düşük olması sebebiyle 50 mg/L kal.H2O2 ölçümlerinde de I3
yönteminde seyretlme uygulanmıştır. PTO yönteminin hiç seyreltmeye gerek kalmadan
okuma imkanı sunması ve kalibrasyon üst sınırının yüksek olması kal. H2O2 ölçümü için
büyük avantaj sağlamıştır. Ayrıca PTO yöntemi mezbaha atıksuyunun yüksek renginden ve
KOİ’sinden etkilenmemiştir.

SONUÇLAR
Mezbaha atıksuyunun AOP’ lerle arıtma performansının belirlenmesinde önemli unsurlardan
bir tanesi de H2O2 ilavesidir. H2O2 konstrasyonu AOP performasına ve arıtma maliyetine etki
etmektedir. Bu sebeple kal. H2O2 konsantrasyonunun ölçülerek takip edilmesi H2O2’ nin etkin
kullanımı ve maliyet azaltma konusunda kolaylıklar sağlayacaktır. Bu sebeple, bu çalışmada
atıksu arıtımında genellikle kullanılan spektrofotometrik kal.H2O2 ölçümlerinden I3 yöntemi
ve PTO yöntemi reaksiyon süresi, organik madde içeriği ve atıksu seyreltme oranı açısından
kıyaslanmıştır. Kıyaslamada hızlı, pratik ve yüksek hassasiyet dikkat edilen hususlardır. Tablo
5’de yapılan kıyaslamanın özeti verilmiştir.
Tablo 5. Mezbaha atıksuyunda kal. H2O2 ölçümünde I3 ve PTO yöntemlerinin kıyaslanması
I3
PTO
5 dk beklenmesi gerekli
Reaksiyon süresi
anlık
Organik madde kons.
Seyreltme oranı
Renk stabilitesi
Kalibrasyon aralığı
Numune pH’sı

2000 mg/L KOİ’ye kadar
etkilenmiyor
Df 1-50 arasında numune kör
gerekli
5-60 dk arası değişim yok
0-10 mg/L
pH’ ya bağlı (ölçüm öncesi pH
4-7’ arasında olmalı.) pH 5
öneriliyor.
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2000 mg/L KOİ’ye kadar
etkilenmiyor
Numune kör ihtiyacı yok
5-60 dk arası değişim yok
0-100 mg/L
Reaktflerden biri 1+17 h2SO4.
pH düzenlemesine gerek
kalmıyor
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Mezbaha atıksuyunda uygulanan AOP’ de performasının belirlenmesi için yapılacak kalıntı
H2O2 ölçümü için;

Anlık renk dönüşümü sunan,

Daha az seyreltme ihtiyacı gerektiren,

Yüksek H2O2 konsantrasyonları okunabilen,

Kanlı atıksu renginden etkilenmeyen,

Atıksu organik içeriğinden etkilenmeyen,

Minimum ön işlem gerektiren veya hiç ön işlem gerektirmeyen,

Yüksek hassasiyet sağlayan,
PTO yönteminin kullanımının daha uygun olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT
Hybrid composites are systems in which includes two or more reinforcing materials are in a
single matrix, one type of reinforcing material is added to a blend of different polymers, or
both approaches are combined. Hybrid systems are a special combination of different fillers at
the micro/nano scale, which can lead to a material that exhibits new properties not necessarily
found in each component. Such composites can show positive or negative synergistic effects
of the components. Hybrid nanocomposites containing nanofillers have a high potential for
use in various fields, especially in electrical conductivity applications. For this purpose,
carbon fillers such as graphene, carbon nanotubes, and their hybrids can be used. However,
the biggest challenge associated with the preparation of polymer nanocomposites is the
homogenous dispersion of nanofillers in the matrix. Multi-walled carbon nanotubes
(MWCNT) due to strong van der Waals forces between tubes, and graphene nanoplatelets
(GNP) due to interlayer interactions tend to agglomerate. This study focused on the
simultaneous addition of GNP and MWCNT to the polyamide 11/poly (lactic acid)
(PA11/PLA) matrix to improve the distribution of fillers, create a three-dimensional (3D)
filler network, and improve the properties of the matrix with a synergetic effect. Nano-filled
polymeric composites have been prepared by extrusion, injection molding, and hot-pressing
methods. 0.5-1-3-5 wt% MWCNT was added to the PA11/PLA/GNP nanocomposite
containing 5wt% GNP. The effects of GNP/MWCNT hybrid nanofillers on the mechanical,
thermogravimetric, electrical, and electromagnetic interference shielding effectiveness (EMI
SE) properties of nanocomposites with varying amounts of nanofillers were examined. The
results showed that the tensile strength increased by 18% with the addition of 0.5wt%
MWCNT to 5 GNP samples. The elastic modulus of the 5 GNP samples first decreased and
then increased with the inclusion of MWCNT. While 5 GNP samples had a volumetric
resistivity of 3.28x1011 Ω m, the addition of MWCNT did not cause a significant change.
Keywords: Hybrid nanocomposite, nanofiller, volume resistivity, EMI shielding
HİBRİD KATKILAR İLE TAKVİYE EDİLMİŞ PA11/PLA KARIŞIMININ EM
KALKANLAMA, ELEKTRİKSEL, MEKANİK VE ISIL ÖZELLİKLERİ
ÖZET
Hibrit kompozitler, iki veya daha fazla dolgunun tek bir matriste olduğu, farklı polimerlerin
bir karışımına bir dolgunun eklendiği veya her iki yaklaşımın bir araya getirildiği sistemlerdir.
Hibrit sistemler, her bileşende bulunması gerekmeyen yeni özellikler sergileyen bir
malzemeye yol açabilen mikro/nano ölçekte farklı dolgu maddelerinin özel bir
kombinasyonudur.
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Bu tür kompozitler, bileşenlerin olumlu veya olumsuz sinerjistik etkilerini gösterebilir. Nano
dolgu maddeleri içeren hibrit nanokompozitler, başta elektriksel iletkenlik uygulamaları
olmak üzere çeşitli alanlarda kullanım için yüksek potansiyele sahiptir. Bu amaçla grafen,
karbon nanotüpler ve bunların hibritleri gibi karbon dolgu maddeleri kullanılabilir. Bununla
birlikte, polimer nanokompozitlerin hazırlanmasıyla ilgili en büyük zorluk, matris içinde nano
dolgu maddelerinin homojen dağılımıdır. Tüpler arasındaki güçlü Van der Waals kuvvetleri
nedeniyle çok duvarlı karbon nanotüpler (MWCNT) ve katmanlar arası etkileşimler nedeniyle
grafen nanotabakalar (GNP) topaklanma eğilimindedir. Bu çalışma, dolgu maddelerinin
dağılımını iyileştirmek, üç boyutlu (3B) bir dolgu ağı oluşturmak ve özelliklerini iyileştirmek
için poliamid 11/poli (laktik asit) (PA11/PLA) matrisine GNP ve MWCNT'nin aynı anda
eklenmesine odaklanmıştır. Nano dolgulu polimerik kompozitler, ekstrüzyon, enjeksiyon
kalıplama ve sıcak presleme yöntemleriyle hazırlanmıştır. Ağırlıkça %5 GNP içeren
PA11/PLA/GNP nanokompozitine ağırlıkça %0.5-1-3-5 MWCNT eklenmiştir.
GNP/MWCNT hibrit nano dolgularının matrisin mekanik, termogravimetrik, elektriksel ve
elektromanyetik kalkanlama verimliliği özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuçlar,
5 GNP numunesine ağırlıkça %0.5 MWCNT eklenmesiyle çekme dayanımının %18 arttığını
göstermiştir. 5 GNP örneğinin elastik modülü, MWCNT'nin eklenmesiyle önce azalmış, daha
sonra artmıştır. 5 GNP örneğinin hacimsel özdirenci 3.28x1011 Ω m iken, MWCNT ilavesi
hacimsel özdirenç değerlerinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hibrit nanokompozit, nano dolgu, hacimsel özdirenç, EMI kalkanlama

INTRODUCTION
Computers, mobile phones, automobiles, satellite systems, military defense systems, medical
devices, radar systems, and many electrical-electronic devices, which are frequently used in
all areas of our lives, emit electromagnetic (EM) waves to the environment while they are
working. These undesirable EM waves cause a disruptive effect on the operation of nearby
electronic devices, as well as create adverse effects on the health of plants, animals, and
humans [1, 2]. To prevent this EM pollution, researchers are working on EM interference
(EMI) shielding. While metals are frequently used in EMI shielding applications, electrically
conductive polymeric composites are potential materials for EMI shielding due to their easy
processing and lightness [1–4]. To produce the conductive polymer composites, micro and
nano sized fillers like carbon fiber, carbon black, multiwalled carbon nanotube (MWCNT)
and graphene can be used. Among the various fillers, MWCNT and graphene nanoplatelets
(GNP) stand out due to their unique structure and excellent physical and electrical properties.
It has been reported that the thermal, mechanical, and electrical properties are improved by
adding MWCNT and GNP to a polymeric matrix [4, 5]. However, the biggest problem in
obtaining the reinforcement effects of these fillers is the homogeneous dispersion difficulties
in the matrix [3]. MWCNTs and GNPs tend to aggregate due to strong interactions between
tubes and layers. Different strategies exist to overcome this problem. One of these methods is
hybrid systems in which fillers with different geometries are used together. It has been
reported that aggregation in the matrix can be prevented and a regular network structure can
be formed throughout the matrix as a result of the bridging effect with the use of hybrid use of
GNPs in 2D layered structure and MWCNTs with high aspect ratio in 1D tubular geometry
[1, 2, 4].
Based on this, in this study, it was decided to use hybrid GNP/MWCNT fillers as
reinforcements to the polyamide11/poly(lactic acid) (PA11/PLA) blend matrix. PA11 is a biobased and non-biodegradable thermoplastic polymer. On the other hand, PLA is a bio-based
and biodegradable polyester.
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The blending provides a new fully bio-based and partially biodegradable polymer blend with
high mechanical and thermal properties [6]. This blend has been reinforced with
GNP/MWCNT hybrid filler system to further improve its properties and increase its usage
areas. The mechanical, thermal, electrical and EMI shielding efficiency properties of
PA11/PLA/GNP/MWCNT nanocomposites were investigated and their potential for use as an
EMI shielding material was investigated.

EXPERIMENTAL DETAILS
Materials
PA11 (Rilsan, BESNO P40 TL, and melting temperature of 181 °C) and PLA (Ingeo 2003 D,
melting temperature of 155 °C) were used as matrix materials. MWCNT (KNT I13) with
outer diameter of 10-30 nm, length of 13-30 µm supplied from Grafen, Türkiye. GNP (xGNP
M-5) with a thickness of 6-8 nm, and an average particle size of 5 µm purchased from xG
Sciences.
Fabrication and characterization
The samples were fabricated by using a co-rotating twin-screw extruder (Xplore 15 ml MC) at
210 °C with screw speed of 75 rpm, and 8 min residence time. The melts were injection
molded by using a laboratory scale injection molding machine (Xplore 12 ml Micro-injection
Molder) at 210 °C melt and 30 °C mold temperatures and 10 bars injection pressure. A blend
of 60/40 PA11/PLA by weight was used as the matrix. 5 wt.% GNP was added to this matrix
as constant. 0.5-1-3-5 wt.% MWCNT were added to the nanocomposite containing 5 wt.%
GNP.
The properties of the samples were evaluated by tensile test (ISO-527), thermogravimetric
analysis (TGA), electrical volume resistivity and EMI shielding efficiency (SE)
measurements.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Mechanical properties
The tensile strength (TS), elongation, and Young’s modulus values of the matrix and
nanocomposites were determined by the tensile test. The PA11/PLA blend showed ductile
behavior with a TS of 47 MPa and an elongation of 258%. Young’s modulus of the blend
matrix was 1870 MPa. With the addition of GNP to the PA11/PLA blend, TS decreased to
45.6 MPa which can be due to the agglomeration and restacking of GNPs. The addition of
MWCNT provided an 18% increment in TS. The amount of CNT has no significant effect on
TS. The matrix and all nanocomposites exhibited ductile behavior. Higher filler amount
caused a reduction in elongation value but still the samples are flexible. Looking at the
modulus values, it is seen that the modulus of the matrix increases by 17% with the addition
of GNP. This can be attributed to the addition of rigid filler. With the addition of MWCNT,
the module first dropped and then increased. As a result of the bridging effect between 2D
GNPs and 1D MWCNTs, a better dispersion and stress transfer was achieved, an increase in
TS and modulus.
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Sample
PA11/PLA

Table 1. Tensile test results
Tensile Strength
Elongation (%)
(MPa)
47.0 ± 1.3
258.1 ± 6.4

Modulus (MPa)
1870 ± 200

5GNP
5GNP0.5MWCNT
5GNP-1MWCNT

45.6 ± 0.4

225.5 ± 6.7

2192.5 ± 144

53.4 ± 0.3

215.7 ± 3.0

1311.6 ± 138

52.8 ± 0.1

228.5 ± 2.8

1514.3 ± 158

5GNP-3MWCNT

51.3 ± 0.5

191.4 ± 6.1

2194.8 ± 20

5GNP-5MWCNT

52.9 ± 0.6

154.3 ± 6.2

2873.4 ± 138

Thermogravimetric analysis (TGA)
TGA was used to examine the thermal stability of the samples. The 5wt.% and 50wt.%
degradation temperatures (Td5 and Td50), maximum degradation temperatures (Tmax), and char
values at 600 °C were tabulated in Table 2. The matrix exhibited three-step TGA curves
which show the degradation of plasticizer in the structure of PA11, PA main chain
decomposition and PLA main decomposition. The inclusion of GNP enhanced the thermal
stability of the PA11/PLA. The enhancement in thermal stability can be attributed to the
graphene sheets forming a mass transfer barrier [7]. No significant change in degradation
temperatures was observed with the addition of MWCNT. The residual char values increased
with the increasing amount of hybrid fillers.

SAMPLE
PA11
PLA
PA11/PLA
MWCNT
GNP
5GNP
5GNP-0.5MWCNT
5GNP-1MWCNT
5GNP-3MWCNT
5GNP-5MWCNT

Td5
(°C)
270.7
301.4
294.8
340.0
307.7
300.1
304.3
303.1
300.0

Table 2. TGA results
Td50
Tmax-1
(°C)
(°C)
445,0
278.7
340.9
380.8
257.7
429.5
265.3
424.7
266.6
428.1
275.4
427.7
280.4
428.1
275.4

Tmax-2
(°C)
347.1
342.9
347.5
355.5
356.3
356.4
355.9
356.0

Tmax-3
(°C)
449.8
451.9
459.6
454.9
458.2
458.7
458.3

Char
(600 °C)
0.82
1.25
4.3
98.9
90.9
6.6
7.6
8.8
9.7
11.3

Electrical properties
To see how the GNP/CNT hybrids affect the electrical properties of the PA11/PLA matrix,
volumetric resistivity measurements were conducted on the samples prepared in 1 mm
thickness in the hot press. The volume resistivities of selected samples were given in Figure 1.
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Figure 1. Volume resistivity of the nanocomposites
The PA11/PLA exhibited dielectric behavior with a volume resistivity of 1011 Ωm. There was
no significant change with the addition of GNP. GNP tends to agglomerate due to its layered
structure. Since it was difficult to exfoliate the GNP layers during melt mixing, GNPs could
not form a conductive network structure in the matrix. However, due to the strong Van der
Waals forces between nanofillers in melt blending, a complete distribution could not be
achieved. In the 5GNP/5MWCNT nanocomposite, the resistance is still insulator at 1010 Ωm.

EMI shielding effectiveness
The effects of nano fillers on the EMI shielding effectiveness of nanocomposites were
studied. Figure 2 (a-b-c) shows the EMI shielding response in the X band frequency region.
SEA and SER are the shielding values due to absorption and reflection, respectively. The
polymeric matrix is transparent to EM radiation due to the low conductivity and dielectric
permeability of the matrix. There was no significant increase in the SE values of the matrix
with the addition of GNP in the frequency range. Although there was a slight increase with
the addition of hybrid fillers, the SE values of all nanocomposites were below 10 dB. The
highest SET value was measured as 6 dB for the 5GNP-5MWCNT sample.

Figure 2. Variation of EMI SE (a) absorption (b) reflection (c) total effectiveness
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CONCLUSION
The hybrid GNP/MWCNT reinforced PA11/PLA nanocomposites were fabricated via
extrusion and injection molding. The mechanical, thermal, electrical and EMI SE properties
of the nanocomposites were studied. The hybrid filler addition synergically affected the
tensile strength and modulus of the matrix. The tensile strength and modulus increased with
the addition of MWCNT to the PA11/PLA/GNP nanocomposite. All nanocomposites
exhibited ductile behavior. The thermal stability of the nanocomposites was investigated by
TGA. The thermal stability of the matrix was enhanced with the inclusion of GNP and
MWCNT. Electrical volume resistivity measurements showed that all nanocomposites were
insulators. As a result of this, an effective EMI SE value could not be reached.
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CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS OF Tanacetum parthenium (L.)
Sch.Bip. (ASTERACEAE) FROM TURKEY. A CHEMOTAXONOMIC APPROACH
Omer Elkiran
Department of Environmental Health Programme, Vocational School of Health Services,
Sinop University
ORCID: 0000-0003-1933-4003
ABSTRACT
This study aimed to describe the chemical composition of the essential oil (EO) of (aerial
parts) stems, leaves and flowers of Tanacetum parthenium. Tanacetum parthenium is a
medicinal plant used as a folk medicine. Tanacetum parthenium is a perennial herbaceous
plant in the Asteraceae family. The plant samples from aerial parts were collected (200g)
during the flowering period in January 2021, Sinop, Turkey. Plant material was identified
with Flora of Turkey and East Aegean Islands. The yield of essential oil obtained from
Tanacetum parthenium was found to be 0.5% (v/w). The essential oils chemical
characterization was simultaneously obtained by GC-FID and GC-MS. Twenty-three
compounds corresponding to 88.5% of the essential oils were identified in the essential oils of
Tanacetum parthenium. Camphor (24.3%), terpinolene (23.8%), camphene (8.1%) and terpineol (6.2%) were the main compounds of the Tanacetum parthenium. Although similar
studies have been carried out in the literature, no similar studies have been carried out from
the current location of the plant. The results were discussed in terms of chemotaxonomy
within the genus.
Keywords: Tanacetum parthenium; Asteraceae; essential oil; camphor.
TÜRKİYE’DEN Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. (ASTERACEAE)’İN UÇUCU
YAĞLARININ KİMYASAL KOMPOZİSYONU: KEMOTAKSONOMİK BİR
YAKLAŞIM
ÖZET
Bu çalışmada, Tanacetum parthenium'un (toprak üstü organları) gövde, yaprak ve çiçeklerinin
uçucu yağının (EO) kimyasal bileşimini tanımlamayı amaçlamıştır. T. parthenium, halk ilacı
olarak kullanılan tıbbi bir bitkidir. T. parthenium, Asteraceae familyasından çok yıllık otsu bir
bitkidir. Bitki örnekleri çiçeklenme döneminde 2021 ocak ayında Sinop ‘tan (Türkiye),
toplanmıştır (200g). Bitki materyali ‘’Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası’’ ile
tanımlanmıştır. T. parthenium 'dan elde edilen uçucu yağ verimi %0.5 (h/a) olarak
bulunmuştur. Uçucu yağların kimyasal karakterizasyonu GC-FID ve GC-MS ile eş zamanlı
olarak elde edildi. T. parthenium 'un uçucu yağlarında, uçucu yağların %88,5'ine karşılık
gelen yirmi üç bileşik tespit edilmiştir. Camphor (24.3%), terpinolene (23.8%), camphene
(8.1%) ve -terpineol (6.2%) T. parthenium’un ana bileşenleridir. Literatürde benzer
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, bitkinin alındığı mevcut konumundan benzer bir
çalışma yapılmamıştır. Sonuçlar cins içerisinde kemotaksonomi açısından tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Tanacetum parthenium; Asteraceae; uçucu yağ; kamfor.
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1. INTRODUCTION
Asteraceae is a large family containing many genera. Due to its wide distribution and the
substances, it contains, many studies have been carried out on this family (Mohsenzadeh et
al., 2011). Tanacetum genus in the Asteraceae family is perennial and has aromatic properties
(Mohsenzadeh et al., 2011). The essential oils and contents of the taxa belonging to the genus
Tanacetum have many biological activities and their vaso-relaxing properties have been
demonstrated by studies. (Neszmelyi et al. 1992; Hough-Golstein and Hahn 1992; Mantle et
al. 2000; Jansen, 2006).
Tanacetum L. species are known as “pireotu” in Turkish and they are used as medicinal plants
in traditional medicine (Emre et al., 2021). For example, T. parthenium is indexed in
European Pharmacopeia because it was used in the treatment of migraine as traditional
medicine (Emre et al., 2021).
Tanacetum parthenium 20-60 cm. Leaves 3-12(-15) cm, 1-2-pinnatisect, ovate in outline, on
2.5-8(-10) cm petioles, sparsely to moderately pubescent and glandular pitted on both
surfaces; primary segments 3-5-paired, lower 1-3.5 x 0.5-2 cm, usually 3-4-lobed with dentate
or pinnatifid margins, upper shorter, narrower and less divided. Capitula few to numerous (up
to c. 30) in corymbs. Involucre 5-7 mm broad; phyllaries 2.5-5 x0.7-1 mm, lanceolate,
sparsely pubescent, carinate, pale-margined, narrowly scarious at the apex. Ray flowers
generally 12-20, ligules white, 5-7(-12) x 2-4 mm. Disc flowers c. 1.75 mm. Achenes greyish,
c. 1-1.5 mm, with 5-6 whitish ribs; corona irregularly margined, rarely evenly lobed, 0.1-0.3
mm. Fl. 5-9. Walls, waste places, banks of streams, sometimes in forest shade and on rock
ledges, s.1.-2438 m (Davis, 1975).
Tanacetum species have a very rich and diverse secondary metabolite and also Tanacetum
parthenium essential oils are reported in many studies (Şen et al., 2020).
This study aims to reveal the chemical composition of the essential oil of T. parathenium
species collected from the northernmost part of Turkey. The results obtained will also be
compared with other members of the genus. In other words, it will also be evaluated
chemotaxonomically. In our study, the essential oil composition of T. parathenium which was
collected from Sinop (Turkey) was undertaken for the first time.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Plant Material
The plant samples from aerial parts were collected (200g) during the flowering period in
January 2021, Sinop, Turkey by Dr. O. Elkiran. Considering the number of populations in the
natural distribution area, ten plants were collected in total. Samples were randomly collected
so as not to detract from the population density. Plant material was identified by taxonomist
Dr. O. Elkiran with volume 5 of Flora of Turkey and East Aegean Islands (Davis, 1975).
2.2. Isolation of Essential Oil
The collected plant samples were dried at room temperature in a cool environment. Clevenger
apparatus was used by hydrodistillation method to obtain essential oil from aerial parts (200g)
of plant samples. This process to 3 hours. The essential oil yield was 0.5 (v/w). The essential
oil samples were kept at 4°C until chemical composition analysis.
2.3. GC analysis
Chemical analyzes of essential oils were performed using HP 6890 GC and FID detector. HP5 MS column was used in the study. GC-FID was used when calculating the percentages of
chemical components.
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2.4. GC-MS analysis
Essential oil samples taken into vials were analyzed using GC-MS with the help of the HP
system. In our study, 6890 GC and HP-Agilent 5973N GC-MS systems were used. HP-5 MS
column (30mx0.25mmi.d., film thickness 0.25 um) was used as the column in the system, and
helium was used as the carrier gas. The injector temperature was 250°C, and split flow is
1ml/min. GC oven temperature was 2 min. It was kept at 70°C and increased to 150°C in
10°C increments per minute. After 15 minutes at 150°C, it was increased to 240°C at
50°C/min. Alkanes were used as reference points in the calculation of the RRI. In MS, the
Electron energy is 70 eV and the mass range is 35-425 m/z. Chemical components were
identified using electronic libraries of spectrometry (W9N11 and MPW2011). The resulting
components are given in Table 1 and the chromatogram is given in Figure 1.
3. RESULT AND DISCUSSION
The yield of essential oil obtained from T. parthenium was found to be 0.5% (v/w).
Twenty-three chemical compounds were identified representing 88.5 % of the T. parthenium
essential oil from the aerial parts (Table 1, Figure 1).
Table 1. Chemical composition of essential oils of the aerial parts of T. parthenium.
No RT
RI
Compounds
%
1 5.361 967
Tricyclene
0.6
2 5.549 971
-pinene
1.1
3 5.846 977
Camphene
8.1
4 7.051 1004
Benzene
3.7
5 7.114 1005
D-limonene
1.5
6 7.614 1016
γ-terpinene
3.5
Endothal
0.9
7 8.381 1033
8 8.569 1037
3-hydroxybenzoic acid
1.6
Benzylamine
0.5
9 8.694 1040
10 9.226 1052
Camphor
24.3
11 9.461 1057
Borneol
0.8
12 9.570 1059
3-cyclohexen-1-ol
1.2
13 10.478 1079
Terpinolene
23.8
14 11.135 1094 Acetic acid, 1,7,7-trimethyl-bicyclo
3.6
15 14.014 1157
Phendimetrazine
0.6
16 14.077 1158
Limonen-4-ol
1.3
17 14.484 1167
Germacrene D
1.2
18 14.781 1174
Pivalic acid
1.1
19 14.922 1177
Bornyl isovalerate
1.1
20 15.579 1191
-Terpineol
6.2
21 15.954 1200
Myrtenol
0.5
22 16.158 1204
Limonene
0.8
23 16.705 1216
Naphthalene
0.5
Total
88.5
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Figure 1. GC-FID profile of the essential oil of T. parthenium.
Camphor (24.3%), terpinolene (23.8%), camphene (8.1%) and -terpineol (6.2%) were the
dominant compounds determined in the essential oil. The chemical compositions including
major components camphor and camphene have been reported from the aerial part and flower
essential oils of T. parthenium (Izadi et al., 2010; Mohsenzadeh et al., 2011), similar to the
present study. However, terpinolene and -terpineol were reported as minor components of
essential oils of T. parthenium in other studies (Izadi et al., 2010).
On the other hand, -terpineol was detected as a major compound in the essential oils of T.
tomentellum and T. armenum samples ( Başer et al., 2001; Şen et al., 2020). Izadi et al. (2010)
were reported γ- terpinene, benzene, and acetic acid, 1,7,7-trimethyl-bicyclo found as minor
compounds or absent. These reports are similar to the current study. Tricyclene, γ-terpinene,
and limonene were reported in the essential oil of T. cilicicum as minor compounds, they were
also found to be minor compounds in the current study.-pinene, γ-terpinene, borneol and
germacrene D were found as minor compounds in the essential oils in the current study, while
these compounds were reported as major compounds in the essential oils of T.densum
(Polatoğlu et al., 2012) (for -pinene), T. cilicicum (Şen at al., 2020), T. densum subsp.
eginense (Polatoğlu et al., 2012), T. armenum (Başer et al., 2001) (for borneol), and T.
zahlbruckneri (Polatoğlu et al., 2011) (for germacrene D).
Our current study is generally compatible with the results of the essential oil study of the taxa
of the genus Tanacetum by Kumar and Tyagi (Kumar and Tyagi, 2013). Our study result is
similar to the general results. These differences can be the result of different ecological
properties and might have been derived from geographical factors of the plant localities.
Our study results are in agreement with other results in the literature. The components in the
essential oils of the taxa belonging to the genus Tanacetum show that these taxa may have a
drug effect.
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A NEW HYDRAZONE-OXIME LIGAND AND METAL COMPLEXES: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND DNA INTERACTION ACTIVITIES
Cansu TOPKAYA
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry
ORCID: 0000-0002-6834-4841
Abstract
Oximes and oxime-containing molecules are suitable ligands to form coordination compounds
for metals and are widely used. Applications of complexes of these compounds have been of
interest to scientists for a very long time. In short, metal complexes with oxime groups in their
structure are seen as an alternative way in new drug discoveries to overcome the possible side
effects of commonly used platinum group drugs, and studies in this area are increasing day by
day.
This study includes the synthesis and characterization of a new hydrazone-oxime ligand and
its mononuclear Cu(II) and Co(II) metal complexes. The structures of the synthesized ligands
and complexes were elucidated by various methods such as elemental analysis, 1H NMR, 13C
NMR, FTIR, TGA.
UV-visible absorption technique and viscosimetric titrations for DNA binding activities and
cleavage activities of the characterized ligands and complexes were performed using gel
electrophoresis. As a result of these activity studies; it was revealed that the Cu(II) complex
exhibited higher DNA cleavage activity than the other metal complexes, and the Co(II)
complex showed the highest DNA binding activity in the ranking based on the binding
constants.
Keywords: Hyrdrazone-oxime, Metal complexes, DNA binding, DNA cleavage
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ABSTRACT
Despite the Philippines' remarkable success in closing gender gaps, health disparities between
sexes still exist. Filipino women were historically disadvantaged, and their health outcomes,
such as mortality, are often looked at through the narrow lens of causes from maternal
conditions and reproductive health. This study aimed to present an exhaustive analysis of the
profile and trend of disease mortality among females in the Philippines from 1960 to 2019 to
assess national progress in women and girls' situation in health and provide policy
implications. Analyzing stored data from the Philippine Health Statistics, an overall declining
yet erratic trend of all-cause female mortality over the years was obtained. The gap in
mortality causes’ percent distribution widened per decade, which means that certain diseases
became more relatively prevalent over the years. Hence health concerns were becoming more
specific. Diseases of the Circulatory System has been the overall leading cause in the sixdecade period, followed by Diseases of the Respiratory System, Certain Infectious and
Parasitic, Neoplasms, and Endocrine, Nutritional, and Metabolic Diseases, respectively.
Confounding factors were also accounted. Age-standardized rates showed a "J-shaped"
pattern, wherein deaths were high among 0-4 years of age, afterward declined, then started
rising again in young adults/youth (15-19) and through progressively older ages. Regional
differences were likewise present, where Autonomous Region for Muslim Mindanao had the
lowest percentage of mortality while Region IVA and NCR had the highest. The situation of
females in health, specifically disease outcomes, has been lopsided but is nevertheless getting
more attention over the decades. Profile of disease mortality among females in the country
thus follows global patterns wherein heart diseases lead in causing deaths, while deaths from
communicable diseases were declining but remain exigent—a “double-faced” burden.
Existing differences can be attributed to complex and interrelated factors making the elderly
and highly urbanized and poverty-stricken areas most vulnerable among the population.
Keywords: women, disease, mortality, health, gender
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PROBIOTIC FUNCTIONALITY EVALUATION OF COMMERCIAL MICROBIAL
FOOD SUPPLEMENTS IN ILIGAN CITY, LANAO DEL NORTE
Jamerah Sidic
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Kathleen Cabanlit
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Angel Mae Luga
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Cesar Demayo
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
ABSTRACT
A large number of probiotic products present on the Philippine market are being promoted
with health claims based on several characteristics of selected strains of lactic acid bacteria
belonging to the genera Lactobacillus and Bifidobacterium. There is, however, inadequate
information concerning encapsulated probiotics in a dried and concentrated form that are sold
as food supplements and much fewer data about the viability and survival of the probiotic
bacteria from such microbial food supplements when exposed to challenges in the human
gastrointestinal (GI) tract and storage conditions. This study investigates the functional
properties of microbial strains found in commercial probiotic food supplements including (1)
in vitro tolerance toward various concentrations of bile and salt (sodium chloride); and (2)
susceptibility against the commonly used antibiotics in the attempt to demonstrate the ability
of the aforementioned microbial strains to survive the stress factors or challenges in the
human GI tract (in vivo) and provide health benefits. The results of the growth experiments
revealed that all probiotic samples were culturable in MRS medium provided that the sources
were new stocks of the pharmacies or suppliers. One probiotic sample (FT, containing
Lactobacillus reuteri) had only been successfully grown in MRS media for two occasions and
was no longer culturable using samples with expiry dates still eight (8) and eleven (11)
months away. The observed morphological and biochemical characteristics (gram-positive,
catalase-negative) of the probiotic samples were consistent with the identity of Lactobacillus
and Bifidobacterium strains which are common in the formulation of the microbial food
supplements collected for this study. The results of the bile tolerance test show that all strains
in the probiotic samples were able to grow in the presence of bile up to 2% w/v. The salt
tolerance test was also performed and results revealed that the unique strain Lactococcus
lactis in P7 probiotics might be responsible for the microbial growth in MRS media
supplemented with 6% w/v sodium chloride (NaCl) while the rest of the probiotic samples
were only able to tolerate up to 3% w/v salt supplementation. The probiotics have exhibited
various antibiotic susceptibility patterns, especially the samples containing multiple strains.
Two probiotics (BF and P7) were susceptible to both antimicrobial agents.
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Moreover, FZ and HB probiotics exhibited resistance against Amoxicillin but exhibited
susceptibility to azithromycin. On the other hand, the SB probiotic containing a single strain
Lactobacillus sp. (species not specified in the label) was found to be susceptible to amoxicillin
but highly resistant to azithromycin.
Keywords: probiotic, against, aforemention
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ANTIOXIDANT ANALYSIS AND BIOCHEMICAL PROFILING OF THE
BIOACTIVE COMPOUNDS OF Lambis lambis
Angel Mae Luga
Mindanao State University – Iligan Institute of Technology
Ralf Benjo Morilla
Mindanao State University – Iligan Institute of Technology
Kathleen Cabanlit
Mindanao State University – Iligan Institute of Technology
Cesar Demayo
Mindanao State University – Iligan Institute of Technology
Abstract
Spider conch (Lambis lambis) has showed antioxidative and antibacterial activity in various
studies however, further studies regarding the identification of its equivalent antioxidant
power to vitamin C, and the bioactive compounds in it, still needs to be determined. With that,
the main objective of this research was to identify its antioxidant power in comparison to
vitamin C, and at the same time know the bioactive compounds present in it. With that, a
marine gastropod species, specifically the Lambis lambis, was tested for its antioxidant
activity, with the use of Ferric Antioxidant Power (FRAP) Analysis, and was also analyzed
using Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) for the identification of the
bioactive compounds present in the ethanolic extract of its soft tissues.
Results showed that a total of seventeen (17) bioactive compounds were in the ethanolic
extract of the soft tissues of Lambis lambis through the GC-MS analysis. Eleven (11) out of
the seventeen (17) compounds have medicinal or pharmacological properties activities from
which seven (7) out of eleven (11) have antibacterial or antimicrobial properties, six (6) out of
eleven (11) have antioxidative properties, and from which five (5) out of the eleven (11)
bioactive compounds have anticancer properties, making it a good candidate for further
studies for its capability to cure diseases. Through another test, which is the FRAP Analysis,
it was revealed that the sample possesses a ferric reducing power that increases with the
concentration of the sample, but has lesser antioxidant activity in comparison to the pure
vitamin C. Specifically, 10 ppm of vitamin C has an oxidative power that equates to 23.57
ppm of the Lambis lambis.
With these results, it is suggested to conduct further studies and tests regarding its
antibacterial and anti-cancer power to be able to assess its ability to fight off bacteria, and to
also be able to know if it will really be strong enough to eradicate cancer cells, making it a
potential source for new drug discovery.
Keywords: Specifically, antibacterial, extract
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SIX DECADES OF MORTALITY TRENDS FROM DISEASES OF THE
CIRCULATORY SYSTEM AMONG THE ELDERLY IN THE PHILIPPINES
Ralf Benjo G. Morilla
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Cesar G. Demayo
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Kathleen L. Cabanlit
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
Angel Mae F. Luga
Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics, Mindanao State
University-Iligan Institute of Technology
ABSTRACT
Circulatory diseases are the most common noncommunicable diseases in the world. In the
Philippines, elderly people are thought to be more vulnerable and prone to circulatory system
diseases. To the extent of the researchers' knowledge, there have been no published studies on
the recent trends in diseases of circulatory system-related mortality among the elderly in the
Philippines. Thus, the current study analyzed and reviewed mortality statistics from diseases
of the circulatory system among the elderly in the Philippines obtained from the Philippine
Health Statistics (PHS) series over sixty years to thoroughly assess primary disease analysis
and management data. On a national scale, the elderly mortality rate of the actual and
forecasted data in the Philippines has gradually increased over six decades. From 1960 to
2019, the Philippines' actual mortality rate for the elderly due to circulatory system diseases
increased from 88.9 to 226.3 per 100,000 population. The sex-specific mortality rate trend
from circulatory system diseases for the elderly in the Philippines over the last six decades has
shown that males account for a significantly higher mortality rate than females. As for the
age-specific mortality rates of the elderly from diseases of the circulatory system in the
Philippines from 1960 to 2019, people aged 70 years old and over have the highest agespecific mortality rate, followed by the age group 65-69 and 60-64 years old, respectively.
Meanwhile, the leading cause of death for the elderly from diseases of the circulatory system
in the Philippines from 1960 to 2019 was ischemic heart disease with a cause-specific
mortality rate of 487.54. These findings have important implications for disease
epidemiological surveillance, suggesting that the country should reconsider and prioritize the
most effective health programs to lower the burden of circulatory system diseases and
mitigate other risk factors for all elderly Filipinos.
Keywords: circulatory system, mortality, elderly, Philippines
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EFFECT OF WATER SHORTAGE ON CATALASE ACTIVITY IN SEEDLINGS OF
DIFFERENT WHEAT GENOTYPES
Natella Aliyeva
Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Azerbaijan National Academy of Sciences
Samira Rustamova
Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Azerbaijan National Academy of Sciences
ABSTRACT
Food security is a global issue for sustainable agricultural development. The shortage of
freshwater required for agriculture has created serious problems for the production of crops
with better nutritional quality in the near future. It is estimated that about 45% of agricultural
land is permanently or frequently affected by drought stress. Wheat occupies an important
place as staple food and the yield improvement of the wheat germplasm under different
stresses and agro-climatic situations have an essential task for researchers to deal within the
present study. The main purpose of the present study was to determine the antioxidant enzyme
activities in different wheat genotypes under drought stress. Experiments were performed on
the four bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes – Baba 75, Gyrmyzygyl 1, Khazri, and
Mufitbey. The seeds were previously sterilized and planted in vegetation containers in peatmixed soil. The plants were placed in a growth chamber with adjustable temperature and light
mode (16/8). Day and night temperatures were maintained at 24/180C respectively. On the
12th day of seedlings, irrigation was continued in 4 repeated control variants, and in the other
4 repeated variants, drought was created by stopping irrigation. At 5 days after stress, the
seedlings were excised and rapidly weighed (1 g fr wt). For enzyme extract leaf material (1 g
fr wt) was ground with a pestle in an ice-cold mortar using different specific enzyme buffers.
The homogenates were filtered through four layers of cheesecloth, and then centrifuged at
4°C for 20 min at 15000×g. The supernatant was collected and used for enzyme assay.
Catalase (CAT, EC 1.11.1.6) activity was determined by the decomposition of H2O2 (ε=39.4
mM−1 cm−1) and measured spectrophotometrically by following the decrease in absorbance
at 240 nm for 1 min. The reaction mixture contained 50 mM phosphate buffer (pH 7.0) and
0.1 mM H2O2, and reaction was initiated by adding 25 μl enzyme extract. Due to the effects
of drought stress, the activity of CAT is reduced. Gyrmyzygyl 1 genotype has the highest
level of enzyme activity among control variants, as well as the lowest level due to drought
stress (approximately 3-fold decrease). Among the remaining genotypes, the decrease in
enzyme activity was in the following direction: Baba-75 - 1.6 times, Khazri and Muftibey 1.2 and 1.1 times, respectively. The obtained result can be used for monitoring drought stress
in field grown plants and help in selecting stress-resistant varieties.
Keywords: bread wheat, drought stress, antioxidant enzymes, CAT
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ASSESSMENT OF CORTISOL LEVELS IN CAPTIVE BLACKBUCKS
(Antilope cervicapra)
Roheela Yasmeen
Department of Biology, Lahore Garrison University
Mubashar Ahmad
Department of Biology, Lahore Garrison University
Aisha Waheed Qurashi
Department of Biology, Lahore Garrison University
ABSTRACT
Wildlife is decreasing due to loss of habitat, hunting, killing, poaching and availability of
contaminated food. To save animals formation of Zoos is years old practice. Although the
physical needs of animals are even met in captivity however the conditions of confinement
and exposure to humans can result in physiological stress. The stress response consists of the
suite of hormonal and physiological reactions which are helpful in an animal’s survival.
Cortisol levels are frequently used to determine the stress in animals. The elevation in cortisol
levels are associated with increased stress levels. The present study was aimed to find the
reliability of the faecal and urine samples for the determination of the stress levels in animals.
A non-invasive technique was used to measure the cortisol levels. Urine and faecal samples of
male and female blackbucks (Antilope cervicapra) were collected from Lahore Zoo, Safari
Zoo and Jallo Zoo in winter and summer season to determine the stress levels. Both faecal and
urine samples were prepared and further analyzed by radioimmunoassay (RIA) kit to
determine the faecal and urine cortisol levels. Higher concentrations of cortisol were recorded
in both males and females of blackbuck in the Jallo Park and Lahore Zoo as compared to
Safari Zoo. Moreover, a higher cortisol levels of were recorded in the blackbuck in summer
season as compared to winter season. Results of ANOVA showed significant differences in
cortisol levels among different sites at <0.05 p-value. Temperature was positively correlated
with the cortisol levels. While humidity levels were negatively correlated with the faecal and
urine cortisol concentration in blackbuck. It was concluded that the faecal and urine samples
can be used to determine the stress levels in captive blackbuck (Antilope cervicapra).
Keywords: Cortisol, captive sites, seasons, raioimmunoassay (RIA), blackbuck
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EVALUATION OF BORO RICE CULTIVARS OF ASSAM, INDIA FOR THEIR
COLD AND HEAT STRESS TOLERABILITY BASED ON VARIOUS MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS
Mehzabin Rehman
Plant Molecular Biology Laboratory, Department of Botany, Gauhati University
Bhaben Tanti
Plant Molecular Biology Laboratory, Department of Botany, Gauhati University
ABSTRACT
Over the past years, rice cultivation has faced various types of environmental stress in due
course of their life cycle. Of which, cold and heat stresses are some of the major factors
affecting rice cultivation in a number of ways thereby limiting its productivity and yield. The
present study was carried out to evaluate 27 boro rice cultivars of Assam, India for their
potential resistance to cold and heat stresses. Based on various morpho-physiological
parameters, the boro rice cultivars showed varying degrees of tolerability under cold and heat
stress. From the data so generated, the total stress response index (TSRI) values were
calculated which revealed Buro as the most tolerant cultivar under both the stress conditions.
On the other hand, Disang was found to be the most susceptible cultivar under cold stress,
while Swarnabh was found to be the most susceptible cultivar under heat stress. Similarly,
Kolong was found to be highly tolerant under heat stress and Laal Bihari was found to be
highly tolerant under cold stress. Moricha was found to be highly susceptible under cold stress
and China Boro being highly susceptible under heat stress. Apart from this, a few varieties
also revealed certain contrasting differences among them under both the stress conditions,
which include China Boro and Swarnabh being highly susceptible to heat stress, were found
to be moderately tolerant varieties under cold stress. Thus, the findings suggest that the
morpho-physiological traits can be useful for evaluating rice varieties under stress conditions
and TSRI can prove to be a suitable marker for developing promising rice varieties in future
rice breeding programmes.
Keywords Boro rice (Oryza sativa L.), cold and heat stress, morpho-physiological
parameters, total stress response index (TSRI)
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GENETIC DIVERSITY OF CYTOCHROME-B (CYT-B) GENE OF ORANGEFOOTED SCRUBFOWL (Megapodius reinwardt): A META-ANALYSIS STUDY
Widya Pintaka Bayu Putra
Research Center for Applied Zoology - National Research and Innovation Agency
Abstract
Orange-footed scrubfowl (Megapodius reinwardt) is a Megapodiidae family bird that can be
found in Nusa Tenggara archipelago of Indonesia. According to the IUCN Red List, this bird
has a conservation status of Least Concern. This study was aimed to observe the genetic
diversity in the partial Cytochrome-b (Cyt-b) gene of Orange-footed scrubfowl with a metaanalysis study. Total 11 sequences of Cyt-b gene (727 bp) in birds study were collected from
the GenBank database as the primary data in this study. Three molecula softwares of BioEdit,
MEGA-X and DNAsp were used in this study for the bioinformatic analysis. Research
showed that fourteen (14) mutation sites were detected in the observed sequences. Hence,
eight (8) haplotypes of partial Cyt-b gene were observed in the Cyt-b gene of birds study. The
pairwise genetic distance in the birds study was ranged from 0.001 to 0.014. The neutrality
test (Fu’s and Tajima’s parameters) revealed that low nucleotide variation in birds study may
be conducted to species expansion. According to the partial Cyt-b gene, Orange-footed
scrubfowl can be characterized into three (3) haplogroups of A (haplotype 2, 5 and 6), B
(haplotype 4, 8 and 7) and C (haplotype 1 and 3). In conclusion, the Cyt-b gene can be used to
characterize Orange-footed srubfowl with high haplotype diversity.
Keywords: Cyt-b gene, GenBank, meta-analysis, mutation, Orange-footed scrubfowl
INTRODUCTION
Orange-Footed scrubfowl (Megapodius reinwaldt) is one of critical endangered birds in
Indonesia based on the IUCN Red List. Mostly this species can be found at Nusa Tenggara
archipelago of Indonesia (Oktovianus et al., 2018). An egg and bird huntings are two factors
that causing the Orange-Footed schrubfowl population decrease (Aminy et al., 2013). Despite
of human, a water monitor lizard (Varanus salvator) also detected as the main predator of
Orange-Footed shrubfowl. Naturally, a female Orange-Footed scrubfowl will taken its egg at
underground until hatching. Commonly the underground egg nest has the temperature of 28.8
- 30.4 °C with the humidity rate of 83.2 - 84.2 % (Yuningsih, 2018). Birks and Edwards
(2002) reported that Orange-Footed schrubfowl has close genetic relationship with Wallace’s
schrubfowl (Eulipoa wallacei) and Maleo bird (Macrocephalon maleo). Wallace’s scrubfowl
and Maleo bird use the geothermal as the incubator of their egg and similar to Orange-Footed
scrubfowl.
As the endangered birds species, a conservation program is important to prevent this species
from extinction. The observation of genetic population structure in Orange-Footed scrubfowl
is important as the early effort to develop the conservation program. Observing the genetic
diversity in the rare species is important to detect the inbreeding level of species (Pekkala et
al., 2014). A mitochondrial Cytochrome-b (Cyt-b) gene has been used to observe the genetic
diversity in many species of Megapodiidae family birds (Brick and Edwards, 2002).
Unfortunately, the study to observe the genetic diversity in Orange-Footed scrubfowl is
limited. However, some genetic informations in this bird can be obtained in the GenBank
database. Hence, this study aimed to observe the genetic diversity of Orange-Footed
scrubfowl based on Cyt-b gene with a meta-analysis study.
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The results of this study can be used as the early information to arrange the breeding and
conservation program for Orange-Footed scrubfowl in the future.

MATERIALS ANDMETHODS
Eleven (11) Cyt-b sequences (727 bp) of Orange-Footed scrubfowl were used in this study
and collected from GenBank database (https//www.ncbi.nlm.nih.edu) with the GenBank ID of
AF165465 and KF833622 to KF833630. Three (3) molecular packages of BioEdit (Hall,
2001), MEGA-X (Hall, 2013) and DNAsp (Librado and Rozas, 2009) were used for the
sequence analysis. A BioEdit package was used for sequence alignment analysis. A MEGA-X
package was used to estimate Pairwise genetic distance and phylogenetic tree (with UPGMA
method). Therefore, a DNAsp package was used to compute many genetic diversity
parameters such as number of mutation site, haplotype diversity (Hd) and Neutrality test (Fu’s
Fs statistic and Tajima’s D test).
RESULTS
The genetic diversity parameters in Cyt-b gene of Orange-Footed scrubfowl was presented in
Table 1. According to the Table 1, total four-teen (14) mutations were detected in this study.
Total eight (8) haplotype (Hap.) number of Hap.1 (AF165565), Hap.2 (KF833621), Hap.3
(KF833622, KF833625, KF833628), Hap.4 (KF833623), Hap.5 (KF833624), Hap.6
(KF833627), Hap.7 (KF833629) and Hap.8 (KF833630) were detected in the present study.
The haplotype diversity (Hd) in the Cyt-b gene of Orange-Footed scrubfowl was 0.927 and
included of high category. The Fu’s Fs statistic and Tajima’s D test were in the negative value
i.e. -1.594 and -0.014, respectively. Total 14 mutation sites were detected in the Cyt-b gene of
Orange-Footed scrubfowl as shown in Table 2. The Pairwise genetic distance was ranged
from 0.001 (Hap.1 - Hap.3) to 0.013 (Hap.1 - Hap.4) as shown in Table 3. The UPGMA-tree
revealed that the Cyt-b gene of Orange-Footed scrubfowl can be classified into three (3)
clusters of A (Hap.2 ; Hap.5 ; Hap.6), B (Hap.4 ; Hap.7 ; Hap.8) and C (Hap.1 ; Hap.3) as
shown in Figure 1.
Table 1. Genetic Diversity in the Partial Cyt-b Gene of Orange-Footed Scrubfowl
(Megapodius reinwardt)
Parameter
Value
Number of observed sequence
11
Number observed site
727
Number of mutation site
14
Number of haplotype
8
Haplotype diversity (Hd)
0.927
Fu’s Fs statistics
-1.594
Tajima’s D test
-0.014
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Table 2. Mutation Sites in the Partial Cyt-b Gene of Orange-Footed Scrubfowl (Megapodius
reinwardt) Based on the Reference Sequences
Haplotype
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
42
C
C
C
T
C
C
C
T
120
C
C
C
T
C
C
T
T
136
A
A
A
A
A
A
A
T
174
C
C
C
C
C
C
T
C
246
C
T
C
T
T
T
T
T
267
A
A
A
A
A
G
A
A
270
G
A
G
A
A
A
A
A
363
A
T
T
T
T
T
T
T
381
T
T
T
C
T
T
C
C
442
G
G
G
G
A
G
G
G
657
G
A
G
A
A
A
A
A
678
A
A
A
A
A
G
A
A
703
T
C
T
C
C
C
C
C
708
C
C
C
T
C
C
T
T
Table 3. Pairwise Genetic Distance Among Partial Cyt-b Haplotype of Orange-Footed
Scrubfowl (Megapodius reinwardt) Based on the Reference Sequences
Haplotype
1
2
3
4
5
6
7
1
2
0.007
3
0.001
0.006
4
0.013
0.006
0.011
5
0.008
0.001
0.007
0.007
6
0.010
0.003
0.008
0.008
0.004
7
0.013
0.006
0.011
0.003
0.007
0.008
8
0.014
0.007
0.013
0.001
0.008
0.010
0.004

Figure 1. UPGMA-tree among partial Cyt-b haplotype of Orange-footed scrubfowl
(Megapodius reinwardt) based on the reference sequences
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DISCUSSION
The Cyt-b gene of Orange-Footed scrubfowl in this study was very high. Nei and Kumar
(2000) stated that the Hd value in range ≥0<0,5 was included in low category, while Hd value
in range >0,5≤1 was included in high category. In the control region (D-loop gene) of Maleo
bird, the Hd value was included of high category (0.848 and 0.727) with nine (9) haplotypes
(Saputra and Yuda, 2020). Commonly, the rare species with small population size have low
genetic diversity. Threatened species with the conservation status of Critically Endangered
(CR), Endangered (EN), and Vulnerable (VU) have small population sizes because of
declining populations (IUCN 2020). Previous studies (Willoughby et al., 2015; Kleinhans and
Willows-Munro, 2019) agreed with this hypothesis, that endangered species have lower
genetic diversity compared to their non-endangered close-relative species. In the protected
Griffon Vulture (Gyps fulvus), the Hd value of Cyt-b gene was ranged from 0.000 to 0.667
(Davidovic et al., 2022) and lower than those in Orange-Footed scrubfowl
The relatively high values of Hd value in this study indicated the highly genetic diversity of
the Orange-scrubfowl populations. The Tajima's D test of the Cyt-b gene sequence was 0.014, which is negative and close to zero. The result indicated that the Orange-Footed
scrubfowl population was in the genetic equilibrium (Phromnoi et al., 2022). In addition, the
negative value of Fu’s Fs statistic and Tajima’s D tests indicated the occurance of species
expansion. Despite of this, a negative value in both tests indicated an excessive number of
alleles due to population constraints on selection are too dominant (Ashfaq et al., 2014).
The genetic diversity of species can be influenced by recent history, demography and
biogeography. Hap.1 and Hap.3 of Orange-Footed scrubfowl have the closely genetic distance
than the others and indicated that both scrubfowls may be originated from the close
population. Dispite of geographical factor, the genetic diversity of Orange-Footed scrubfowl
can be caused by mating behaviour since this species is typical of monogamy bird (Jones,
1992). Actually, an egg and bird huntings were decreased the population number of OrangeFooted scrubfowl. Therefore, low number of population is the main factor to increase the
inbreeding level in rare species (Buechley and Sekercioglu, 2016). Hence, the conservation
program is important to protect Orange-Footed scrubfowl in many habitats of Indonesia. In
addition, the education program for local people to not hunting eggs and birds is important as
the one effort to protect Orange-Footed scrubfowl population.
CONCLUSION
The haplotype diversity of Cyt-b gene in Orange-Footed schrubfowl was included of high
category and suggested that the population study lack of inbreeding level. However, the
further study to observe the occurance of Orange-Footed scrubfowl in the wild nature is
important since the ilegal hunting practiced by local peoples
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IN SILICO ASSESSMENT OF VARIOUS ANTIVIRAL COMPOUNDS AGAINST
THE SPIKE PROTEIN OF THE SARS-CoV-2 DELTA VARIANT (B.1.617.2)
MERZOUKI Mohammed
Laboratoire de Chimie Appliquée et Environnement - Equipe Chimie Organique
Macromoléculaire et Phytochimie, Université Mohammed Ier, Faculté des Sciences
CHALLIOUI Allal
Laboratoire de Chimie Appliquée et Environnement - Equipe Chimie Organique
Macromoléculaire et Phytochimie, Université Mohammed Ier, Faculté des Sciences
BOUAMMALI Boufelja
Laboratoire de Chimie Appliquée et Environnement - Equipe Chimie Organique
Macromoléculaire et Phytochimie, Université Mohammed Ier, Faculté des Sciences
Abstract
The reason of the resistance of the epidemiological situation of COVID-19 and virus spread
continuity across the world is mainly due to the emergence of new, more dangerous,
widespread and worrying variables. At least 11 variants have been reported, from which the
largest and most widespread is the variant delta B.1.617.2. This mutant appeared firstly in
India and spread to the rest of the world. These mutations significantly affected the structural
behavior of the spike protein relative to the first sequence of SARS-CoV-2 which affects the
binding of the active site to the host cell at the respective sites.
In this study, we used computational and virtual screening to test the possibility of inhibiting
the B.1.617.2 mutant of known antivirals from the PubChem database and the flavone (4c)
from the plant Artemisia herba-alba Asso, by Studying docking using Maestro 11.5
(Schrodinger 2018-1) and BIOVIA Discovery Studio. The results showed that these active
compounds bind strongly to certain amino acid residues in the active site of the spike protein,
and strongly inhibit the enzyme. In addition, the properties of ADMET showed that the drugs
used in the study met most of the selection criteria. Including pharmacokinetics, good
solubility, absorption, permeation and non-toxic.
Furthermore, the thermodynamics of the MMGBSA biomolecular systems using the
molecular docking results to confirm that all drugs have favorable Gibbs free energy with the
core binding pocket of the spike protein in the B.1.617.2 delta mutant. Yet, clinical and
experimental studies are needed to support these results and verify its efficacy against the
variant delta B.1.617.2.
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2 Spike protein; Antivirals; Delta variant; B.1.617.2;
ADME/T; Molecular docking; MM/GBSA.
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INTRODUCTION TO FOOD MICROBIOLOGY
KABERI PRAMANIK
Banasthali Vidyapith University, BSc Biotechnology
ABSTRACT
Food microbiology is a branch of microbiology that studies a variety of microorganisms
involved in the spoilage of food, manufacture of food, and transmission of diseases via food.
It is one of the most diverse research areas within microbiology. It comprises a wide variety
of microorganisms including spoilage, probiotic, fermentative, and pathogenic bacteria,
moulds, yeasts, viruses, prions, and parasites. It deals with foods and beverages of diverse
composition, combining a broad spectrum of environmental factors, which may influence
microbial survival and growth.
The objective of the food microbiology is to develop ability to describe the nature of microorganisms, their classification, identification, growth and cultivation, to describe the
importance of micro-organisms for food processing, fermentations, food spoilage and food
poisoning, to describe and evaluate both qualitatively and quantitatively the action of antimicrobial agents, chemical and physical, to apply basic microbiological principles to the
production, handling, processing and marketing of foods, to perform basic laboratory
techniques for studying micro-organisms, to describe routine microbiological analyses for
milk and other raw materials and for finished food products, to select and evaluate analytical
techniques for specific purposes and materials, to identify appropriate techniques for use in
quality control procedures, to perform practical analyses of raw materials, food products,
environmental samples and packaging materials; and to understand the principles of test
design. Microbiology has had a big part in food safety and food supply. Microbiology has
educated us on how different ways to preserve our food. Microbiology has helped immensely
with food supply, by making efforts to keep harmful organisms from our food. Teaching us the
importance of not only nourishing our bodies but making sure it’s safe and abundant is what
microbiology has done for us. Microbiology has helped preserve our food through different
processes. By making sure our food doesn’t go bad very quickly that can also manage waste.
More than 25% of food supply is wasted, however people die of hunger every day.
This paper includes microbiological diversity; fungi: yeasts and moulds; bacterial structure;
bacterial growth and nutrient requirements; bacterial classification and identification; viruses:
structure, replication and identification; methods for cultivation and identification of microorganisms; control of micro-organisms; organisms of importance to dairy/food industry;
microbiological quality of raw milk; rationale for microbiological testing; principles of test
design; sample preparation; and microbiological testing of milk and dairy products and food.
Keywords: Food, Microbiology, Microorganism, Factors, Analyses.
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ROLE OF GENETIC MICROSATELLITE MARKERS IN THE GENETIC
DIVERSITY OF RUMINANTS
Omar Mardenli
University of Aleppo, faculty of agriculture
Mahdi Saleh Mohammad Al-Kerwi
University of Al-Qadisiah, faculty of agriculture
Ali Abd Al-Jabbar Ibrahim
University of Al-Qadisiah, faculty of agriculture
Tariq Salah Fathi Almrsomi
Alkarkkh University of Science, faculty of Energy and Environmental Science
Ammar Hussein Areaaer
University of Al-Qadisiah, faculty of agriculture
Abstract
In contrast to the traditional methods of livestock breeding, genetic engineering techniques
and gene expression applications have been able to complete genetic characterization based
on the genetic variability of many breeds. The applications of gene expression were mainly
related to the phenotype of the studied trait which led to providing explanations about the
sources of genetic variation. Microsatellite markers were classified as the variable number of
tandem repeats (VNTRs), simple sequence length polymorphisms (SSLPs) and short tandem
repeats (STR). The strategic importance of microsatellite markers stems from their ability to
adapt the information related to the crossing and genetic selection programs. At the level of
ruminants, microsatellite markers played a prominent role in completing extensive
information on quantitative traits related to the morphological and productive ones which led
to an increase in the genetic diversity and genetic purity efficiencies (e.g. CSRD247, HSC,
OarAE129 and MAF214; sheep populations). At the level of livestock, Genetic mapping
construction based on microsatellites assays has been developed to a large extent (over 2000
microsatellite sequences have been addressed). Allele identification of microsatellite
applications showed heterogeneity in the number of alleles number of each locus and effective
alleles per locus (sheep and goats). The applications of gene expression of the quantitative
traits of ruminants based on microsatellite identification have many advantages (e.g., low
levels of DNA structures, high rates of genomic abundance and a large number of
polymorphism microarrays) as well as many disadvantages (e.g., high costs and mutations).
Furthermore, the abundance of microsatellite loci in the genome contributed to determining
the heterozygosity and genetic distances as well as showing a higher degree of
polymorphisms and reproducibility.
Keywords: genetic diversity, gene expression,microsatellites markers, ruminants.
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AI MODEL TO PREDICT RAINFED PADDY CULTIVATION IN SRI LANKA
P.K.S.C. Jayasinghe
Department of ICT, Faculty of Technology, University of Ruhuna
ORCID: 0000-0001-5834-1017
Abstract
Rice is staple food in Sri Lanka and therefore paddy cultivation is one of income sources of
many farmers. In Sri Lanka, there are two cultivation seasons and two methods on farming
practices namely irrigation system and rainfed paddy cultivation. Rainfed paddy agriculture
can be found in many locations around the country. It is reported that there are many issues on
rainfed cultivation due to lack of rainfall. Therefore, farmers of rainfed paddy cultivation face
many difficulties through the year such as reliable way of forecasting weather conditions for
the coming season. Therefore, main objective of this research is to predict the rainfal pattern
using Artificial Neural Network (ANN).In this research, Ibbagamuwa area in Kurunegala
district was used as the study area. The Neural Network Long Short-Term Memory (LSTM)
model was used in this research to estimate rainfall for the coming season. This model was
trained using 10 years of historical rainfall data and temperature data from the Ibbagamuwa
area in Sri Lanka's Kurunegala district. Use 80% of the data in their 3116 historical data set to
train the model and 20% for testing. The accuracy of this model was 60%. This model will
help farmers in predicting rainfall for the future season and reducing crop damage caused by
bad weather. As a result, this model predicts rainfall for the upcoming season week by week,
and the dataset of paddy varieties shows that some paddy varieties differ from the number of
weeks required to obtain a yield. That information shows the weeks when each type of paddy
variety requires water, so comparing the forecast results can help determine the best paddy
variety for the coming season. As a result, this technique helps in the reduction of agricultural
loss caused by adverse weather.
Keywords: Paddy, AI, Rainfall

760

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

POSSIBILITY FOR IN VITRO STORAGE OF THE MEDICAL SPECIES
ASCLEPIAS TUBEROSA L.
Stanislava Stateva
Agricultural Academy, Institute of Plant Genetic Resources, Konstantin Malkov”
ORCID: 0000-0002-6016-2904
Abstact
Bulgaria is famous for its wealth of wild medicinal plants. Their intensive collection in recent
years requires attention to their preservation. The plant species Asclepias tuberosa L.,
commonly called the butterfly, is a perennial species found in rocky forests. In order to avoid
the extinction of the species and the search for accelerated reproduction rates, it is necessary
to study it in vitro. The species thrives very well in the nutrient medium Murashige & Skoog
(1962), which is applied as a basis for the present experiment. The effect of auxins IBA and
IAA at concentrations of 0.2, 0.5 and 1.0 mg/l was monitored.
Keywords: Аsclepias tuberosa L., medical appearance, in vitro, micropropagation, rooting
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CRISPR-CAS SYSTEM: AN ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM’S ASSOCIATION
WITH ANTIBIOTIC RESISTANCE IN SALMONELLA ENTERICA SEROVAR
ENTERITIDIS
Muhammad Abu Bakr Shabbir
University of Veterinary and Animal Sciences
Adeel Sattar
University of Veterinary and Animal Sciences
Abstract
Several factors are involved in the emergence of antibiotic-resistant bacteria and pose a
serious threat to public health safety. Among them; Clustered regularly interspaced short
palindromic repeats (CRISPR)-Cas system, an adaptive immune system, is thought to be
involved in the development of antibiotic resistance in bacteria. The current study aimed to
determine not only the presence of antibiotic resistance and CRISPR-Cas system but also their
association with each other in Salmonella Enteritidis isolated from the commercial poultry. A
total of 139 samples were collected from poultry birds sold at the live bird markets of Lahore
city, and both phenotypic and genotypic methods were used to determine antimicrobial
resistance. The presence of the CRISPR-Cas system was determined by PCR, followed by
sequencing. All isolates of S. Enteritidis (100%) were resistant to nalidixic acid, whereas 95%
of isolates were resistant to ampicillin. Five multidrug-resistant isolates (MDR) such as S.
Enteritidis isolate (S. E1, S. E2, S. E4, S. E5, and S. E8) were found in the present study. The
CRISPR-Cas system was detected in all of these MDR isolates and eight spacers were
detected within the CRISPR array. In addition, an increased expression of CRISPR-related
genes was observed in standard strain, and MDR S. Enteritidis isolates. The association of
CRISPSR-Cas system with multiple drug resistance highlights the exogenous acquisition of
genes by horizontal transfer. The information could be used further to combat antibiotic
resistance in pathogens like salmonella.
Keywords: health, system, commercial
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AZITHROMYCIN AGAINST ESCHERICHIA
COLI AND STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ALONE AND IN COMBINATION
WITH DICLOFENAC SODIUM AND NIGELLA SATIVA SEEDS EXTRACT
Adeel Sattar
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Bio-Sciences, University of
Veterinary and Animal Sciences
Mahnoor Hashim
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Bio-Sciences, University of
Veterinary and Animal Sciences
Muhammad Ovais Omer
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Bio-Sciences, University of
Veterinary and Animal Sciences
Imran Altaf, Sammina Mahmood
Department of Botany, Division of Science and Technology, University of Education, Lahore
ABSTRACT
Due to excessive use of antibiotics resistance is increasing globally. E. coli and S. pneumonia
showed resistance against azithromycin. In this study antibacterial activity of azithromycin
against E. coli and S. pneumoniae was evaluated alone and in combination with methanolic
extract of Nigella sativa and diclofenac sodium. Disc diffusion and well diffusion method
were performed to evaluate the antibacterial activity of azithromycin. Phytochemical
screening of N. sativa proved the presence of thymoquinone, which is responsible for
antibacterial activity. Diclofenac sodium and methanolic extract of N.sativa showed
antibacterial activity against both bacteria. Azithromycin showed MIC at 128µg/ml and
diclofenac sodium and methanolic extract of N. sativa showed MIC at 512µg/ml against E.
coli and S. pneumonia. Whereas, a combination of diclofenac sodium, azithromycin, and N.
sativa extract showed MIC at 32ug/ml against both bacteria. The combined effect showed
fractional inhibitory effect (FICI) ≤0.5 for both bacteria, showing synergism against both
bacteria. Both N. sativa extract and diclofenac sodium decrease the biofilm formation formed
by the two bacteria, hence, increasing the antibacterial activity of azithromycin. MTT assay
was performed to check the cytotoxicity of our combination. Cell survival percentage was
greater than 50% in combination therapy. IC50 value for azithromycin, diclofenac sodium and
N. sativa was at 39.8µg/ml and 25.1µg/ml respectively, while for the combination IC50 value
was obtained at 75.8µg/ml. Comet assay showed no genotoxicity. In conclusion, the
combination of azithromycin, diclofenac sodium and methanolic extract of N. sativa proved to
be promising against S. pneumoniae and E. coli.
Keywords: Azithromycin, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Diclofenac sodium,
Nigella sativa
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MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF Eimeria
crandallis ISOLATED FROM DEER (Cervidae) IN DIFFERENT CAPTIVE REGIONS
OF LAHORE, PAKISTAN
Mian Abdul Hafeez
Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore
Kiran Khalid
Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore
Kamran Ashraf
Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore
Muntazir Mehdi
Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore
Adeel Sattar
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Veterinary and Animal Sciences
Lahore
Faiza Aslam
Department of Pathology, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore Pakistan
ABSTRACT
Coccidiosis is a protozoan disease characterized by diffuse diarrhea, dehydration, emaciation
accompanied by moderate morbidity and mild mortality in animals and birds. The current
study targets molecular characterization of Eimeria isolates in captive deer from different
localities in Lahore (Lahore Zoo, Safari Park and Jallo Park). Host species
was Cervidae family such as Hog deer (Axis porcinus) and Punjab urial (Ovis aries
vignei). The Eimeria crandallis was isolated from zoo animals. The DNA was extracted from
oocysts and amplified by using reported oligonucleotide primers exhibited the 809 bp product.
These were analyzed, by using the small subunit ribosomal RNA gene based evolutionary
relationship with 36 other Eimeria species reported in caprine and cervinae, bovines, avian
and rodents. Light microscopic examination declared 3.29 % (7/213) Eimeria positive fecal
samples with morphological features including sub-spherical form, presence of micropyle
with polar cap and oocysts diameter (μm) ranging from 24.32±1.61 to 18.94±1.51.
Phylogenetic tree constitutes 4 distinct clusters with relatively high bootstrap values.
Evolutionary network represented that sequences were clustered in the monophyletic group
of Eimeria species reported in caprinae and cervinae. The nucleotide and amino acid sequence
similarity matrix analysis revealed 99.5-99.9% identity of study isolates with Eimeria
crandallis (AF336339). To the best of our knowledge, the current findings depict molecular
and morphological characterization of protozoan parasites in hog deer and Punjab urial. This
study provides relevant baseline data to develop strategic control measures for
coccidiosis. However, further investigations are required to place the hog deer and Punjab
urial derived E. crandallis into the caprine originated cluster.
Keywords: Coccidiosis, Eimeria crandallis, Phylogenetic analysis,
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ANTIDIABETIC ACTIVITY OF ROHIFOLIN IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED
DIABETIC RATS
Maryam Ehsan
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Wafa Majeed
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Department of Pharmacy, University of Agriculture
Bilal Aslam
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Ambreen Mehmood Awan
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Ifrah Abbas
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Muhammad Saad Tariq
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Hafiza Arooj kanwal
Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture
Abstract
Diabetes mellitus (DM) is an endocrine metabolic disorder that can be characterized by
persistent high glucose that affect insulin action, insulin secretion or both. The bioactive
compounds including lipids, steroids, carbohydrate, glycosides, peptides, alkaloids and
flavonoids are commonly plant derived agents having antihyperglycemic properties. Rohifolin
is a flavonoid that mediates its hypoglycemic potential via reducing insulin resistance. The
purpose of this study was to evaluate the antidiabetic properties of Rohifolin via conducting in
vivo trial using Wistar rats. We divided 24 rats into 4 equal groups, each group having 6 rats.
Group 1 was normal, group 2 was positive control, group 3 was standard treated with drug
metformin (250 mg/kg/BW), and group 4 rats were treated with Rohifolin (10 mg/kg BW).
The antidiabetic and anti-inflammatory activities of rohifolin were evaluated by biochemical
and histopathological analysis. The statistical analyses were performed by ANOVA with the
level of significance measured by Tukey’s test. The results of the study showed that rohifolin
significantly improved the glycaemic and HOMA-IR status in comparison to positive control
group rats.
Keywords: Rohifolin; Streptozotocin; HOMA-IR, Antidiabetic
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MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH TO THE BIOMETRIC
PARAMETERS OF Unio pictorum (Linnaeus, 1758) IN DEMIRKOPRU DAM LAKE,
TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Filiz KUTLUYER KOCABAŞ
Munzur University, Fisheries Faculty
ORCID: 0000-0001-8334-5802
Prof. Dr. Mehmet KOCABAŞ
Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Department of Wildlife and Fisheries
ORCID: /0000-0002-7934-6500
Lecturer Ayşe AKÇA
Muğla University, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Vocational School
ORCID: 0000-0002-0418-1262
ABSTRACT
Freshwater mollusks have a key role in aquatic ecosystems and many fish species and
vertebrates are feed with mollusks. In aquatic environment, shell growth, morphology, and
relative proportions are highly influenced by a variety of abiotic and biotic factors. In
addition, the relationships between morphometric parameters may change depending on the
habitat and physiological conditions during the growth, maturation and spawning. The study
focused on the assessment of some biometric characteristics in freshwater mussel Unio
pictorum (Linnaeus, 1758) from Demirköprü Dam Lake, Manisa province, Turkey. Shell
length (SL) (mm), shell width (SW) (mm), shell height (SH) (mm) and weight (W) (g) were
measured in individual. A multivariate statistical evaluation was performed to determine
morphological relationships. Mean of SL, SW, SH and W of U. pictorum were determined as
64.92±9.46 mm, 32.32±4.66 mm, 23.88±3.96 mm and 31.40±13.92, respectively. According
to principal components analysis (PCA), there was a strong relationship between SL, SW and
W. In conclusion, the analyzed size ranges should be taken into account in comparisons of
morphometric relationships between species, different populations and/or geographic regions
and should be interpreted with caution.
Keywords: Unio pictorum, freshwater mussel, Demirköprü Dam Lake, biometric.
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DISPLACEMENT BEHAVIOR, GROOMING IN WILD ANIMALS AND HUMANWILDLIFE INTERACTIONS
Lecturer Ayşe AKÇA
Muğla University, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Vocational School
ORCID: 0000-0002-0418-1262
Süleyman ATIL
Isparta University of Applied Sciences Isparta
ORCID: 0000-0002-6491-0324
ABSTRACT
In this study, the behaviors of wild animals in different emotional states such as happiness,
sadness and fear, discomfort and the relationship of these behaviors with humans are
presented and aimed to have knowledge about displacement and grooming behavior for
interpretation this information by wildlife experts and animal keepers. Behavior in animals is
generally examined under two main headings as innate and learned behavior. However,
studies have shown that behavior in animals is a subject and needs to be examined in more
detail. Behavior in animals is all of the attitudes and actions in the ecosystem. There is
intraspecific and interspecies communication. Learning of a food place, keeping it in mind,
then going back to the place where it finds food, marking are a phenomenon in all animals
such as mammals, birds, and insects. The communication, memory and language use in
animals will shed light on many issues in terms of understanding their language. Many wild
animals in captivity live in poor conditions, especially in zoos, and exhibited different
behaviors. From these behaviors, we can understand whether they are satisfied with their
living conditions and make some changes in their habitats. As a matter of fact, understanding
the behaviors exhibited in situations of discomfort will shed light on us in terms of making
improvements in the habitats of wild animals.
Keywords: behavior, animals, human, communication.
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KEŞİKÇİDAĞIN QƏDİM YAŞAYIŞ DÜŞƏRGƏSİ - “SAQQIZLI”
Musa MURSAGULIYEV
“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, Azərbaycan Respublikası,
Ağstafa şəhəri, Director of the “Keshikchidagh” State historical and cultural reserve,
Azerbaijan,Aghstafa district,
Özet
Azərbaycanın 2 milyon illik böyük tarixi qədim daş dövründən başlayıb orta əsrlərə qədərki
bütün mərhələləri əhatə edir. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur
rayonundakı Qazma-Mustye düşərgəsində və Gəncə-Qazax bölgəsindəki Ceyrançöl zonasında
aparılan arxeoloji tədqiqatlar paleolit dövrü insanlarının yaşayış tərzi, daşdan əmək alətlərinin
hazırlanması üsullarının öyrənilməsi üçün zəngin məlumat verir. Saqqızlı ilk paleolit yaşayış
yeri 2008-ci ilin çöl tədqiqat işləri zamanı aşkarlanmışdır. Bu yaşayış düşərgəsi pleystosenin
qlobal istiləşmə ərəfəsində əmələ gəlmiş allüvial və allülivial-prollüvial terras üzərində
mövcud olmuşdur. Qədim insanların həyat sürməsi, məskunlaşması üçün zəngin bitki və
heyvanat aləmi olmuşdur. Ceyrançöldəki Saqqızlı alt paleolit yaşayış yerindən aşkar edilmiş
vulkan mənşəli andezit daşından hazırlanmış çox ağır çopper tipli alətin aşkar olunması maraq
doğurur. Saqqızlı Qatardağ silsiləsinin cənubu ilə Ağ gölün (Candargöl) şimal arası alçaq
dağətəyi - düzənlik boyu zolaqda, şimal - cənub istiqamətli geniş dərələrin maili düzənliyə
qovuşduğu ərazilərdir. Qədim dövrdə maral buynuzu, dəmir ağacı, saqqız ağacı kimi
materiallardan istifadə edərək əmək alətləri hazırlanırdı. Heyvanları ovlamaq və tutmaq üçün
alətlər düzəltmək lazım idi. Belə ki, ilk əmək alətləri çaydaşından hazırlanmışdır. Daşdan
alətlərin istehsalı – çınqıl, çaxmaqdaşı, qranit və s. başlayırdı. Bu texnika təxminən 2 milyon
il, yəni daş dövrünün sonuna qədər mövcud olmuşdur. Dövrün ən vacib ixtiralarından biri
universal alət hesab edilən əl baltalarının yaradılması idi. Başlanğıcda əl baltaları yonma
texnikasından istifadə edilərək hazırlanmışdır. Daş lövhələrdən zərbə texnikaları istifadə
edilərək müxtəlif kəsici, deşici alətlər hazırlanırdı. Bütün bu texnikalar retuşlarla həyəta
keçirilirdi ki, retuş digər alətlərə toxunmaq üçün tarixdə digər alətləri yaradan ilk alətdir.
Açar sözlər: qədim, düşərgə, rötuş
THE ANCIENT SETTLEMENT OF KESHIKCHIDAGH - “SAGGIZLI”
Abstract
Azerbaijan's great history of 2 million years covers all stages from the ancient Stone Age to
the Middle Ages. Archaeological excavations in the Gazma Mustye camp in the Sharur region
of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan and in the Jeyranchol zone in the
Ganja-Gazakh region provide rich information for studying the lifestyle, nutrition and
methods of making stone tools of the Paleolithic people. Saggizli – the Lower Paleolithic
settlement was discovered during field research in 2008. This settlement existed on an alluvial
and alluvial-prolluvial terrace formed on the eve of global warming of the Pleistocene (early
4th Geological Period). There was a rich flora and fauna for the ancient people to live and
settle here. It is interesting to note the discovery of a very heavy chopper-type tool made of
volcanic andesite stone, found in the Lower Paleolithic settlement of Saggizli in Jeyranchol.
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Because such tools were found in the lower layer of the Azykh cave, which in turn allows us
to say that the history of the settlement of ancient people in the territory of Jeyranchol and the
western region of Azerbaijan as a whole is much older. In the lower foothills and plains
between the southern part of the Gatardagh Range and the northern part of the White Lake
(Jandar Lake), the wide valleys in the north-south direction join the sloping plain. It is also
called "Kotuklu Dere" (Stump Valley) among the people. Saggiz (gum tree) is a tree with a
large trunk, tall and strong wood. In ancient times, tools were made using materials such as
deer antlers, iron wood, and gum tree. It was necessary to make tools for hunting and trapping
animals. Thus, the first tools were made of river stone. Manufacture of stone tools - gravel,
flint, granite, etc. was starting. The splitting technique is as follows, the manufacturer holding
a stone to be processed in future in one hand and a stone to be processed now in the other
hand. The resulting parts were used as stone breakers. This technique existed for about 2
million years, ie until the end of the Stone Age. One of the most important inventions of this
period was the creation of hand axes, which are considered a universal tool. Initially, hand
axes were made using cutting techniques. As a result, occurred a wedge-shaped tool with
rough zigzag edges and a pointed tip. Various cutting and drilling tools were made from stone
slabs using percussion techniques. All of these techniques were performed with retouches,
which is the first tool in history to touch other instruments and to create other instruments.
This technique existed for about 2 million years, ie until the end of the Stone Age.
Keywords: ancient, camp, retouch
Azərbaycanın 2 milyon illik böyük tarixi qədim daş dövründən başlayıb orta əsrlərə qədərki
bütün mərhələləri əhatə edir. Bunlar qədim insan düşərgələri, erkən oturaq əkinçi
mədəniyyətlərinə aid yaşayış məskənləri və qəbir abidələri, tunc dövrünün yaşayış məskənləri
və qəbir abidələri, antik və erkən orta əsrlər dövrünün şəhər mədəniyyəti və müxtəlif tip qəbir
abidələri, orta əsrlər dövrünün möhtəşəm şəhərləridir. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Şərur rayonundakı Qazma Mustye düşərgəsində və Gəncə-Qazax
bölgəsindəki Ceyrançöl zonasında aparılan arxeoloji tədqiqatlar paleolit dövrü insanların
yaşayış tərzi, qidalanması, daşdan əmək alətlərinin hazırlanması üsullarının öyrənilməsi üçün
zəngin məlumat verir. Saqqızlı ilk paleolit yaşayış yeri 2008-ci ilin çöl tədqiqat işləri zamanı
aşkarlanmışdır. Bu yaşayış düşərgəsi pleystosenin (Dördüncü geoloji dövrün əvvəllərində)
qlobal istiləşmə ərəfəsində əmələ gəlmiş allüvial və allülivial-prollüvial terras üzərində
mövcud olmuşdur. Qədim insanların həyat sürməsi, məskunlaşması üçün zəngin bitki və
heyvanat aləmi olmuşdur. Ceyrançöldəki Saqqızlı alt paleolit yaşayış yerindən aşkar edilmiş
vulkan mənşəli andezit daşından hazırlanmış çox ağır çopper tipli alətin aşkar olunması maraq
doğurur. Çünki belə alətlər Azıx mağarasının alt layından aşkar edilmişdir ki, bu da öz
növbəsində Ceyrançöl ərazisində və bütövlükdə Azərbaycanın qərb bölgəsində qədim
insanların məskunlaşma tarixinin daha qədim olmasını söyləməyə imkan verir. Böyük
Qafqazın cənub və cənub-şərq ətəkləri, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları, eləcə də maili
düzənliklərdə paleolit düşərgələrinin çoxluğu təbii amillərin əlverişli şərait yaratması ilə izah
edilə bilər.
Saqqızlı Qatardağ silsiləsinin cənubu ilə Ağ gölün (Candargöl) şimal arası alçaq dağətəyi
və düzənlik boyu zolaqda, şimal - cənub istiqamətli geniş dərələrin maili düzənliyə
qovuşduğu ərazilərdir. El arasında “Kötüklü dərə” də deyilir. Saqqızlı dərəsinin şimal
qurtaracağında Binə yeri adlanan ərazidə çoxlu obsidian və çaydaşı aşkarlanmışdır.
Saqqızlı yaşayış düşərgəsinin təbiəti olduqca zəngindir. Buranın bitki aləmində iydə,
yemişan, quzuqulağı, göbələk, cır armud, badam, moruq, qulançar və s. kimi bitkilər üstünlük
təşkil edir. Adından da məlum olduğu kimi burada saqqız ağacı ən çox bitən ağac növüdür.
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Bu ağac hələ Heredot və Hipokrat kimi alimlərin dövründə çox məşhur olmuş və ondan
tibbdə geniş istifadə edilmişdir. Qədim dini inanclarda müxtəlif kultlara - ağaca, suya,
heyvanlara güclü inam olmuşdur. Belə kultlardan biri də Saqqız ağacı sayılırdı. Qədim
inanclara görə bu ağacı kəsmək günahdır, əgər kim bu ağacın altında yatıb röya görərsə onun
yuxusu çin olacaqdır.
Saqqız iri gövdəli, hündür, möhkəm oduncağa malik ağacdır. Qədim dövrlərdə maral
buynuzu, dəmir ağacı, saqqız ağacı kimi materiallardan istifadə edərək əmək alətləri
hazırlanırdı. Əmək insanın formalaşmasının əsasını təşkil edir. Çox uzun bir dövrdə,
əkinçilik, meydana çıxana kimi insanlar yeməklərini iki yolla –meyvələr, bitkilərin toxumları
və heyvanları ovlamaqla almışlar. Qadınlar və uşaqlar meyvələri, toxumları, kökləri yığmaq,
kişilər isə ov ovlamaq, heyvanları tutmaq kimi işlərlə məşğul olmuşlar. Heyvanları ovlamaq
və tutmaq üçün alətlər düzəltmək lazım idi. Belə ki, ilk əmək alətləri çaydaşından
hazırlanmışdır. Daşdan alətlərin istehsalı –çınqıl, çaxmaqdaşı, qranit və s. başlayırdı.
Bölünmə texnikası aşağıdakı kimi olur, istehsalçı bir əlində işlənəcək daşı, digər əlində
işlənən daşı vurduğu bir qaya daşını tuturdu. Yaranan lopa daş qırıcıları kimi istifadə
edilmişdir. Bu texnika təxminən 2 milyon il, yəni daş dövrünün sonuna qədər mövcud
olmuşdur. Bu dövrün ən vacib ixtiralarından biri universal alət hesab edilən əl baltalarının
yaradılması idi. Başlanğıcda əl baltaları yonma texnikasından istifadə edilərək hazırlanmışdır.
Bir ucu hər iki tərəfdən kəsilmiş, kəskinləşdirilmişdir. Çınqılın əks ucu təmizlənməyib, ovuc
içində tutulmasına imkan verdi. Nəticədə kələ-kötür ziqzaq kənarları və sivri ucu olan paz
şəkilli bir alət meydana gəldi. Sonra alətin işləyən hissəsi daha iki-üç çiplə düzəldilməyə
başladı və bəzən bu təmiri saqqız ağacı, sümük kimi möhkəm materialların köməyi ilə
edilirdi. Daş lövhələrdən zərbə texnikaları istifadə edilərək müxtəlif kəsici, deşici alətlər
hazırlanırdı. Bütün bu texnikalar retuşlarla hıyıta keçirilirdi ki, retuş digər alətlərə toxunmaq
üçün və tarixdə digər alətləri yaradan ilk alətdir. Bu texnika təxminən 2 milyon il, yəni daş
dövrünün sonuna qədər mövcud olmuşdur. Odun əldə edilməsi bəşəriyyətin inkişafının ən
vacib mərhələlərindən biridir. İnsanlar od vasitəsilə vəhşi heyvanlardan qorunur, ovladıqları
heyvanların ətini bişirirdilər. Od müqəddəs hesab edilir və onun sönməməsi üçün daim
ətrafında keşik çəkilirdi. Yaşayış yerləri kimi mağaralar, qayalı çıxıntılar, düşərgələr istifadə
olunurdu.
Orta Paleolitdə dövründə isə ən çox bazalt və obsidiandan istifadə olunurdu. Obsidianın
tərkibində su olur və bu su çəkildikcə obsidianların rəngi dəyişilir. Maral buynuzu və ya
saqqız ağacının köməyi ilə basma üsulu ilə öncə nukleusdan qəlpələr ayrılır, həmin
qəlpələrdən isə istənilən əmək aləti hazırlanırdı.
Ceyrançöldəki Saqqızlı paleolit düşərgəsində daşdan hazırlanmış zəngin əmək alətləri
aşkara çıxarılmışdır ki, bu daş məmulatlarının Ön Asiya abidələri ilə müqayisəli təhlili
aparılmışdır.
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A GENRE ANALYSIS OF ABSTRACTS IN THE ACADEMIC WRITING OF HARD
AND SOFT DOMAINS: ESP AND FUNCTIONAL GRAMMAR APPROACHES
Mohammed Abdulwahhab Ahmed AHMED
Samara University
Nayef JOMAA
Karabuk University
Abstract
Academic writing is highly significant for communicating knowledge to readers, so the new
writers and students should learn how to write the different academic genres. The abstract is
an essential component in identifying the primary content since it provides critical research
information. The verb processes are also one of the characteristics of abstract. Therefore, the
purposes of the current study are to identify the structure moves and verb processes in the
abstracts of research articles. The present study uses the qualitative approach as a
methodology. The data are chosen from Scientific Journal Rank; the total data are 80 articles
analyzed through two theories: ESP by Swales (1990) and SFL by Halliday (1985). The
findings show that there are five moves in the abstract: Introduction (72.5%), Purpose
(96.25%), Methods (91.25%), Findings (90.25%), and Conclusion (15%). Besides, the finding
of the second theory, SFL by Halliday (1985), showed that the Material processes reached
(564), Mental (18), Verbal (142), Behavioural (1), Relational (108), and Existential (11). This
study refers to the differences in structure move used between the two domains and the fields
and the use of the verb processes in each move. The findings of this study could be a good
source for those who are interested in writing abstracts for teaching students the skills of
writing academic genres academically and professionally.
Keywords: Academic writing, Abstract, Genre Analysis, Verb Processes, Functional theory,
ESP
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NAME RELATION TOWARD AFRICAN-AMERICAN IDENTITY IN RALPH
ELLISON’S INVISIBLE MAN
Imam Ahmad TURMUZY
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
NAHDHIYAH
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AHMAD
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ORCID: 0000-0002-7721-8927
ABSTRACT
A name has an important role for communication and a person's daily life. A phenomenon in
social life when someone does not have a name, he will be considered non-existent or a
stranger. An arbitrary label that represents individuals or locations is called proper names.
However, the proper names and their meanings cannot be separated from its social and
historical context. One of social identity powerful sign is proper names, because proper names
rely on social history for their legitimacy. The most common way that proper names can be
linked to a particular social history is through the event of giving name, such as baptismal
event.
Post the civil war in America, Names have an important role to construct African-American
Identity. There was a time when African-Americans went through a phase of identity crisis
due to the name changing performed by white people upon their African-America (black)
slave during the civil war. This situation affected the naming patterns of African-American
descendants for many years, and also affected their identity. Attention to the identity of
African Americans or black people began to emerge around the 1960s. Most of these ideas
were influenced by Malcolm X, in which one of the ideas that Malcolm X put forward in his
speech was for African Americans to abandon white names and start using names related to
their African ancestry.
This study raised the issue of African American names in Ralph Ellison's novel Invisible Man
in order to analyze the role of names in the construction of African American identity. This
study showed that the names used by African Americans in the novel are completely
unrelated to their African background. The fact that the main character is only labeled as the
narrator in this novel reinforces the statement that name is not a major factor in the
construction of identity by African Americans in the novel. In fact, identity construction in the
novel occurs through resistance to power supremacy. Further findings show that names of
African-American in the novel are conventional and the product of habit, this also confirm the
theory proposed by Peirce that names are legisign means conventional and index means
names are affected by the object.
Keyword: Name, Identity, African-American, Power.
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ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN HUZURSUZLUK ADLI ROMANINDA KİMLİKSİZLİK VE
BENLİĞE YOLCULUK
Doç. Dr. Arzu ÖZYÖN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0003-2730-9676
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk adlı romanındaki İbrahim adlı anlatıcı
üzerinden kültürel benlik problemini ele almaktır. Mardin’de doğmuş olan İbrahim daha sonra
okumak için memleketinden ayrılıp İstanbul’a gitmiş ve bir daha Mardin’e geri dönmemiştir.
Ta ki çocukluk arkadaşı Hüseyin’in esrarengiz bir cinayete kurban gittiğini öğrenene kadar.
Hem gazeteci kimliği hem de Hüseyin ile geçmişe dayanan bağı onu olayı araştırmaya iter ve
böylece Mardin’e ve aslında köklerine ve kendi benliğine doğru hem fiziksel hem de ruhani
bir yolculuğa çıkar. Anlatıcının kendi deyimiyle, Mardin’e dönüşü ile birlikte “önceki ben” de
tekrar “uç verip filizlenmeye” başlar ancak yıllarca İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamış
olmanın getirdiği alışkanlıklardan da kurtulamaz. Anne babasının “batılı” olarak gördüğü
İbrahim aslında doğu ile batı arasında sıkışıp kalmış, ne batılı “ben” olabilmiş ne de doğulu
“ben” olarak kalabilmiştir. Batı’da yani İstanbul’da iğreti bir Batılı benlik taşırken, Doğu’ya
döndüğünde burada da tam olarak Doğulu bir benlik taşımadığını, memleketiyle birlikte doğu
kültüründen de koptuğunu, diğer bir deyişle, iki kültürel benlik arasında Araf’ta kaldığını fark
eder. Bu noktadan hareketle, bu çalışma Homi Bhabha’nın “kültürel melezlik” (cultural
hybridity) kavramını da esas alarak kültürel benlik problemini Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk
romanı bağlamında analiz edecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel öz kimlik, kültürel melezlik, Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.
LOSS OF IDENTITY AND JOURNEY TO THE SELF İN ZÜLFÜ LİVANELİ’S
NOVEL CALLED HUZURSUZLUK
ABSTRACT
The aim of this study is to handle the problem of cultural identity through the narrator, named
İbrahim, of the novel called Huzursuzluk by Zülfü Livaneli. İbrahim, who was born in
Mardin, leaves his hometown and goes to İstanbul for his education and never comes back to
Mardin again until he learns that his childhood friend Hüseyin was murdered in a mysterious
way. Both his identity as a journalist and his bond with Hüseyin dating back to the past,
pushes him to inquire about the case, and thus he goes on both a physical and spiritual journey
to Mardin, actually to his roots, and towards his own self. With the narrator’s own words,
together with his return to Mardin, the “previous I” also starts “to sprout”, but he cannot get
rid of the habits that he acquired due to living in a big city like İstanbul for years. İbrahim
whom his parents regard as a “Westerner”, was actually trapped in between the East and the
West, neither having become a Westerner nor having stayed as an Easterner. While carrying a
makeshift Eesterner self in the West in İstanbul, upon his return to the East, he realizes that he
does not carry a purely Easterner self, either, and that together with his hometown he also
broke away from the Eastern culture, in other words, he realises that he is in Purgatory
between two cultural selves. Starting from this point, this study, taking Homi Bhabha’s
concept of “cultural hybridity” also as its basis, analyses the problem of cultural self in the
context of Zülfü Livaneli’s novel called Huzursuzluk.
Keywords: Cultural self-identity, cultural hybridity, Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.
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Giriş
Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk adlı romanı her ne kadar Hüseyin karakteri üzerine kurulmuş
gibi görünse de aslında ön planda olan bir gazeteci olarak arkadaşı Hüseyin'in cinayetini
araştırmak için Mardin'e dönen İbrahim adli anlatıcı ve onun benliğine ve bir Doğulu olarak
köklerine yaptığı yolculuktur. Romanın en başında İstanbul'da yaşayan bir Doğulu olarak
İbrahim'in benliğini yitirmiş ve iki kültür arasında sıkışıp kalmış bir birey olduğu anlaşılır. Ve
kendisi de bu durumun farkındadır. Hüseyin ve onun sevdiği kadın Meleknaz (bir
yezididir)’ın yaşadıklarını öğrendikçe ve belleğindeki çocukluk anılarının da yardımıyla bir
tür aydınlanma yaşayan İbrahim, çıktığı hem fiziksel hem de içsel bu yolculukta zamanla
kendi benliğini bulmaya başlar. Ve en sonunda yüzünü tamamen Doğu'ya dönmeye karar
verir.
Bu bağlamda bu çalışma özellikle H. Bhabha'nın taklit, müphemlik ve melezlik kavramlarını
temel alarak İbrahim'in fiziksel ve içsel yolculuğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Homi Bhabha’nın Taklit, Müphemlik ve Melezlik Kavramları
Homi Bhabha’ya göre “[kolonylal] taklit, tam olarak değil ama hemen hemen aynı olan bir
farklılık öznesi olarak yeniden şekillendirilmiş, ayırt edilebilir olan öteki’ne karşı duyulan
istektir” (1984: 126; Bhabha, 1994: 86). Lacan’dan alıntılayan Bhabha, taklit’i bir kamuflaja
benzetir. Ona göre taklit uyum sağlama ya da farlılığı bastırma değil, mevcudiyeti onu kısmen
sergileyerek savunan bir benzerlik şeklidir (1984: 131). Amina ve Ilhem taklit kavramını
“sömürülenin orijinal olma ya da orijinali temsil etme yetersizliği” olarak tanımlar (2019:
701). En anlaşılır şekliyle “taklit temsil etmek değil, tekrar etmektir” (Bhabha, 1994: 88).
Görüldüğü üzere Bhabha ve diper araştırmacılar taklit kavramını sömürgecilik bağlamında ele
almaktadır. Buna karşın bu çalışmada taklit kavramı romanın anlatıcısı İbrahim açısından
doğu-batı dikotomisi bağlamında ve anlatıcı İbrahim’in “Batılı olma” isteği sonucunda
deneyimlediği kimlik yitimi ile ilişkisi açısından ele alınacaktır.
Homi Bhabha müphemliği ise “taklit’in ‘tam olarak değil ama hemen hemen aynı’” oluşu ile
açıklar. Diğer bir deyişle, öznenin dönüştüğü belirsizlik, yine öznenin kendisini kısmi bir
mevcudiyet olarak sabitler. H. Bhabha’nın kısmi ile kast ettiği “tamamlanmamış” olan ve
“sanal” olan şeklinde tanımlanabilir. (1984: 127). Bizim çalışmamız açısında müphemlik
“tamamlanmamış” olan, “yarım kalmış” “tam olamamış, gerçekleşememiş” olanı ifade
etmektedir ve yine Bhabha’aya ait bir diğer kavram olan melezlik ile doğrudan bağlantılıdır.
Amina ve Ilhem’e göre müphemlik “sömürgeciye karşı hissedilenlerin olumlu ve olumsuz
tutumlar arasında bölünmesi boyutunu da taşır” (2019: 701).
Homi Bhabha eski Büyük Britanya savaş bakanı Thomas Babington Macaulay’dan
alıntılayarak “Avrupa öğrenimi ve sömürgeci gücün kesişme noktasında kendileriyle
yönettikleri milyonlar arasında bir tercüman sınıfı” bulunduğundan söz eder ve bu sınıfın
“kökleri (kanı) ve rengi ile Hintli, zevkleri, fikirleri, ahlaki değerleri, idrak kabiliyeti (aklı) ile
İngiliz” (1984: 128) olduğunu vurgular. Aslında Macaulay’ın bu sözleri tam da Bhabha’nın
taklit ve müphemlik kavramlarıyla yakın ilişki içinde olan üçüncü bir kavramı, melezlik
kavramını gündeme getirir. Macaulay’ın tarif ettiği bu melez sınıf başka bir ifade ile
“ötekiliğin resmi versiyonları” dır (Bhabha, 1984: 129). Daha önce de belirtildiği gibi Bhabha
elbette ki tüm bu kavramları sömürgecilik bağlamında ele almakta, özellikle Büyük Britanya
ve Hindistan arasındaki güç ilişkisi ve sömürgecilik bağı üzerinde durmaktadır ancak
Bhabha’nın görüşleri çalışmamızda teorik açıdan temel olarak ele alınacak ve Zülfü
Livaneli’nin Türkiye’nin Doğu ve Batı’sı arasında, iki farklı kültür arasında asılı kalmış,
kimliksizleşmiş İbrahim adlı anlatıcısına uyarlanacaktır.
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Amina ve Ilhem, melezliği “kültürel değişimden kaynaklanan kültürlerarası bir biçim, form”
olarak tanımlar. Buna göre melezlik sosyal, siyasal, dilbilimsel, dinsel vb.” birçok şekilde
ortaya çıkabilir (2019: 701). Bu melezlik durumu elbette ki “kökenler” konusunda problem
yaratmaktadır ve Freud’un da belirttiği gibi sözü edilen melez sınıfın kaderini belirleyen de bu
hem “karışık hem de ayrık” olan kökendir. Melez sınıf bir yandan beyaz adamlara benzerken
diğer yandan kendi renkli kökenine ihanet etmektedir bu nedenle de toplumdan dışlanarak
hiçbir ayrıcalığın tadını çıkaramaz (Freud, 1915: 190-191). Bhabha, melezliği bir tür eşik
veya ara boşluk olarak kabul eder ki burada da 'çeviri ve müzakerenin son noktası' (Bhabha
1996) oluşur ve bu nokta üçüncü alan olarak adlandırılır (Rutherford 1990 qtd. in Meredith,
1998:2). Bu üçüncü alan ne tam anlamıyla“ben” e aittir artık ne de “öteki” ne. Bu alan “ben”
ile “öteki” ya da “öteki ben” arasında bir mücadele alanı olarak adlandırılabilir. Ashis Nandy
üçüncü alanda karşılaşan benlik ve öteki arasındaki ilişkinin karşıtlık ilişkisi olarak değil,
“yakın düşmanlar” olarak yeniden ele alınması gerektiği önerisinde bulunur (2009: 15).

Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk Adlı Romanında Kimliksizlik ve Benliğe Yolculuk
Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk adlı romanı ilk bakışta, Amerika’da ırkçı bir grup tarafından
öldürülen Hüseyin adlı karakteri merkeze aldığı izlenimi verse de, aslında Hüseyin’in
cinayetini araştırmak için memleketi Mardin’e dönen gazeteci İbrahim’in yıllardır uzak
kaldığı Mardin’e doğru gerçekleştirdiği hem fiziksel hem de içsel yolculuğu temel almaktadır.
İbrahim yıllar önce Mardin’den ayrılıp eğitim amacıyla İstanbul’a gitmiş, okuyup meslek
sahibi olduktan sonra bir daha memleketine geri dönmemiştir. Ancak arkadaşının ölüm haberi
üzerine olayı araştırmak için Mardin’e geldiği ilk andan itibaren kendi köklerine ve özüne ne
kadar yabancılaştığını, memleketine ve ailesi ile akrabalarına vefasızlık ettiğini, hatta kendi
kimliği ve köklerini hor gördüğünü anlamaya başlar. Zaten İstanbul’da da hiçbir zaman bir
Batılı gibi algılanıp karşılanmadığı, Batı kültüründen de ayrı düştüğü anlaşılır. Dolayısıyla,
İbrahim artık ne tam olarak Doğulu ne de tam anlamıyla Batılı’dır. İki kültür arasında bir
anlamda Araf’ta kalmış ve kimliksizleşmiştir. Ancak Mardin’e gelişi, onun özüne ve
köklerine dönmesi yolunda ilk adımı atmasını sağlar ve Hüseyin ve Meleknaz’ın yaşadıklarını
öğrendikçe ve çocukluk anıları belleğinde bir bir canlandıkça kendisi ile ilgili bir aydınlanma
yaşayarak Doğulu olduğunu kabul eder ve özüne, kendi benliğine dönerek kimliksizlikten
kurtulur.
Frantz Fanon, “Burada köle efendiye doğru döner ve nesneyi terk eder”, diğer bir deyişle köle
“efendi gibi olmak ister” (Fanon, 1986: 221) der. Bu kölenin kendisini efendisinden aşağıda
değil, onun yanında görmek istediği anlamına gelmektedir. Fanon’un teorisi Huzursuzluk’un
anlatıcısı İbrahim’e uygulandığında ise romanın başında İbrahim’in yıllar önce eğitim
amacıyla Doğu’yu terk ederek yüzünü Batı’ya döndüğü çünkü Batılı olmak istediği sonucuna
varılır:
Babaannem de bu mahzun mezarlıkta yatıyor, dedem de, babam da, annem de. Hayırsız
oğulları, sabah, Hüseyin’in cenazesinden önce gelerek sararmış otlarla kaplı bakımsız
mezarlarını ziyaret etti; […] Mezar taşlarında yazan adları, doğum ölüm tarihlerini
tekrar tekrar okudu; anneme babam burada değil diye düşündü, yoklar. İyi ama o zaman
ne var, sadece kemikleri mi? Yunanlıların cenazeleri üç yıl sonra mezardan çıkarıp
yakınlarının kemiklerini evde sakladıklarını duymuştu; […] Acaba kendisi de annesini
babasını alıp İstanbul’a mı götürmeliydi? Evde her gün o kemiklere bakarak; yaptığı
hataları, ailesini terk etme hoyratlığını, Mardin’i ve içinden çıktığı çevreyi küçümseme
kabalığını bağışlatabilir miydi? Elbette olamazdı böyle bir şey. En azından annesi ve
babası açısından.
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Onlar “Batılı” oğullarının tam tersine, iliklerine kadar Doğuluydular ve şimdi ilikleri
bile kalmamış olmasına rağmen, en azından kemikleri ve anılarıyla Mezopotamya’ya
aittiler (31-32)
Ancak Batılı olmaya özenirken geldiği nokta son derece üzüntü vericidir. Ruhu ve bedeni Ne
Doğulu kimliğinden tamamen azad olabilmiş ne de Batılı kimliğine tam anlamıyla ayak
uydurabilmiştir. Freud’un ifade ettiği gibi bir yandan “beyaz adama” (yani Batılı olana)
benzerken diğer yandan renkli kökenine ihanet etmiştir. Batılı kimliği üzerine tam oturmayan
iğreti bir elbise gibi kalmış; İbrahim iki kimlik, iki kültür arasında kimliğini ve benliğini
yitirmiştir:
Ben bu ülkede yıllardır bir yabancı gibi yaşamış, öyle eğitim görmüştüm. Çocukken
Mardin’deki Lale Sineması’nda gördüğüm filmlerdeki kovboylar yerine koymuştum
kendimi ama Avrupa’ya ilk çıkışımda kovboy değil Kızılderili, beyaz değil zenci
olduğum kafama vurulmuştu. Birkaç yıl önce okuduğum, adı galiba Mutluluk olan bir
romanda denildiği gibi, biz, bu ülkenin okuryazarları, boşluğa düşen bir trapezci
gibiydik. Doğu askısını bırakmış, Batı askısını da yakalayamadan aşağı düşmüştük (65).
Bhabha’nın ifadesi ile İbrahim, “tam olarak değil ama hemen hemen aynı olan bir farklılık
öznesi”, “öteki” yani Batılı olma isteği taşıyan bir “taklit”tir. Ayrıca, Macaluay’ın de altını
çizdiği gibi belki aldığı Avrupa eğitimi sonunda bir Batılı düşünce tarzına erişmiştir ancak ne
ten rengi ne de kökeni tam anlamıyla Batılı olmasına izin vermiştir. Böylece, Bhabha’nın
“üçüncü alan” olarak tanımladığı “ara boşluk”ta, “eşik”te kalmıştır. Burada taklit ve melezlik
kavramları ile birlikte “yayım kalmışlık” ve “tamamlanmamışlık”ı ifade eden müphemlik
kavramı da dikkati çekmektedir. İbrahim ne tam olarak bir Batılı ne de tam bir Doğulu’dur
artık, her iki kültür içinde de eksik, yarım kalmıştır. Mardin’e dönüşüyle birlikte İbrahim’in
kendisi de bu arada kalmışlık, tamamlanmamışlık hissinin giderek daha çok farkına varır.
Roman ilerledikçe İbrahim’in yaşadığı duygu karmaşası ve her fırsatta iki kültürü birbiri ile
kıyaslaması arada kalmışlığı ile birlikte köklerinden kopmuşluğunu ve kendi kültürüne
yabancılaştığı gerçeğini daha da gün yüzüne çıkarır:
İstanbul’un dağdağalı hayatı, yeni ayrıldığım karım, boşanma zorlukları, gazetedeki
haber heyecanı, masam, bilgisayarım uzaklarda kalıyor. Tam karşımda Suriye sınırı,
Kamışlı ilçesi. Gün kavuşuyor, o anda öne Ulu Cami’den, sonra diğer camilerden akşam
ezanları okunmaya başlıyor, içim ürperiyor […] Yalnızlık duygusu. Bu şehirde yalnızım
ben; ailem yok, hayatta kalanlar Ankara’ya, İzmir’e taşınmış, onlarla da bir ilişkim
kalmamış, aile bağlarımı tamamen koparmışım; deme, babam, annem mezarlıkta. Bu
şehir benim şehrim değil artık. Binlerce yıllık taş binaların üstüne çıkılmış, yanına
eklenmiş briket bölümler, deşilmiş bağırsaklar gibi görünen karmakarışık elektrik,
telefon telleri; karanlığın örttüğü çirkinlikler (26-27).
İstanbul’a taşındıktan sonra, kendi kültürünü, çevresini ve akrabalarını o kadar ihmal etmiştir
ki Mardin’e döndüğünde bir anda yapayalnız hisseder. Mardin’de kalmaya başlamasının
ardından ile birlikte benlik ya da kimlik sorunu da kendini göstermeye başlar. İki kültür
arasındaki bölünmüşlüğünü giderek daha derinden hisseder:
Günlerin daha uzun sürdüğü, güneşin daha geç battığı, zamanın daha yavaş aktığı, ne
yapacağımızı bilemeden can sıkıntısı içinde kıvrandığımız […] o farklı dünyanın
izlenimleri, sanki başka bir insanın başından geçmiş, sanki İstanbul’da plazadan plazaya
koşturan trafikte takılıp kalan, dolmuşlara, otobüslere, metrolara soluk soluğa yetişmeye
çalışan “ben”in gördüğü tuhaf bir rüya gibi etkisi altına alıverdi “ben”i. Hangi ben daha
baskın çıktı anlayamadım, o ben mi, bu ben mi?
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O ben, yıllar önce başörtülü annesi ile hacı babasının otobüse bindirip arkasından el
sallayarak büyük şehre okumaya gönderdikleri, kaygılar içindeki korkak, ürkek çocuk.
Galiba Mardin’e geldiğim andan itibaren öteki ben, önceki ben uç veriyor (22-23).
Burada aslında kendi kültürüne ve köklerine, diğer bir deyişle kendi benliğine dönmeye
başladığını sinyallerini verir İbrahim “Galiba Mardin’e geldiğim andan itibaren öteki ben,
önceki ben uç veriyor” cümlesiyle. Kendi benliğine dönme isteği ve bu yoldaki serüvenini
etkileyen en önemli noktalardan biri ise belleğinde yer etmiş olan ve Mardin’e dönmesiyle
yeniden canlanan çocukluk anılarıdır:
O evlerin, eşyanın özel kokusu, geçmişten gelen ve sadakatsizliğimi ayıplayan bir uyarı
mesajı gibi tekrar “önceki ben” e uçurdu beni. Gıcırdayan ahşap merdiven, sık sık
kesilen elektrik yüzünden hep el altında tutulan gaz lambasının titrek alevi, […] pembe
pembe köpüren reçel kaynatıldığı günlerde eve yayılan hoş koku ve bütün bunları nasıl
da unutmuşum sorusunun yarattığı tedirgin edici yabancılaşma duygusu… Yengen
yatak sersin, sözüyle beni şaşırtmıştı Mehmet ama haklı olan oydu, ben değil. O kök
salmıştı, ben rüzgârda savruluyordum; büyük şehrin yüzünü silerek birbirine benzettiği,
kimliksiz kalmış milyonlarca insandan biriydim (42).
Burada hem kendisini Mehmet ile kıyaslayarak, onun aksine nasıl kendi kültürüne
yabancılaşıp köklerinden koparak Doğu ve Batı kültürü arasında amaçsızca başıboş şekilde
savrulup durduğunu iyiden iyiye anlar hem de belleğinde çocukluk anıları canlandıkça
benliğine, asıl kimliğine, özüne dönme isteği uyanır.
İbrahim sadece Doğu kültürüne değil, o kültürün bir parçası olan dile, Mardin’de neredeyse
herkesin konuştuğu Arapçaya da yabancılaşmıştır:
İyi ama sadece konuşma düzeyinde kalan Arapçamla bu yazıları anlamama olanak
yoktu ki, ancak yarım yamalak bir şeyler sökebiliyordum, kimi zaman da yanlış
okuyordum sözcükleri. Rika tarzı yazı bana daha da zor geliyordu. Neyse ki
Mardin’deydim, Arapça bilen çoktu burada, hemen hemen herkes diyebilirim (63).
Ancak tüm bu yabancılaşmaya karşın kendi topraklarına dönmesi içinde bir şeylerin
değişmesine, daha doğrusu yavaş yavaş memleketinde zaman geçirdikçe eskiye dönmesine
neden olur. Bunda aslında İstanbul ile olan bağlarını teker teker koparmaya başlaması da
önemli bir rol oynar:
Mardin’de cep telefonumu hep kapalı tuttum, […] ‘Kapsama alanı dışında’ olmanın, ‘şu
anda cevap veremiyor’ otomatik yanıtları verilmesinin büyük bir suç sayıldığı İstanbul
basın camiasında böyle bir şey düşünülemezdi. Buna rağmen ben ‘Gözden ırak olan
gönülden de ırak olur’ diye kendimi bir Mezopotamya uyuşukluğuna kaptırmayı
yeğliyordum; ta ki o gece otel odamda sesi kapalı ama titreşime açık olan telefon
kendini paralayarak zıplamaya başlayana kadar (66).
Buna rağmen hala gazetecilik mesleğini sürdürüyor olması ve İstanbul’daki işvereninin ondan
Hüseyin’in cinayeti ile ilgili haber beklemesi İstanbul ile bağlantısını tamamen koparmasının
önüne geçmektedir. Ancak diğer taraftan da Batı kültürüne ve bu kültüre ait insanlara eleştirel
bir gözle baktığı gözlenir:
21. yüzyılda büyük şehirlerimizi kuşatan benzerleri gibi uzun bacaklı, bakımlı kumral
saçlı, giyimine özen gösteren çok hoş bir kadındır ve bütün güzel kadınlar gibi
korkutucudur, tedirgin edicidir çünkü çocukluğundan beri ne kadar güzel olduğunu
duyarak büyümüş bütün alımlı kızlar gibi, okul yıllarında, güzelliği karşısında afallayan
ergen oğlanları parmağının ucunda oynatmayı öğrenmiştir. Güzelliğin ve cinselliğin çok
önemli bir silah olduğunu kavrayan bir komutan gibi düzenlemiştir hayatını.
Annelerimizin kuşağında bulunmayan bir üstünlük duygusuna sahiptir erkekler
karşısında; kimseye sevdalanmaz, kendisine âşık olunmasını bekler (75).
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Artık gençlik yıllarındaki sorgusuz sualsiz Batı hayranlığı ve özentisi, memleketine geri gelip
iki kültürü karşılaştırma fırsatı bulunca yerini eleştiriye ve aklında gün geçtikçe sayısı artan
soru işaretlerine bırakır. Eleştiriye ise en yakın çevresinden, ayrıldığı eşinden başlar ve
aslında farkında olmadan “benzerleri gibi uzun bacaklı, bakımlı kumral saçlı” diye
tanımladığı “Batılı” eşini “annelerimizin kuşağında bulunmayan bir üstünlük duygusuna
sahiptir” diyerek “Doğulu” anneler ile kıyaslar. Bu kıyaslamalar sonucunda yavaş yavaş
aklındaki sorulara yine kendisi cevaplar bulur ve her geçen gün asıl yerinin Doğu kültürü
olduğunu daha da fazla duyumsamaya başlar. Ancak hala İstanbul ile zorunlu olarak bir
bağının bulunması onda bir huzursuzluk duygusuna yol açar: “Huzursuzdum, İstanbul’daki
huzursuzluğumdan farklı bir şeydi bu ancak yine de huzursuzluktu. Tam tersi sanılır ama
zaten hayatta normal olan huzursuzluk durumudur, huzur ise çok ender yakalanan geçici
anlardır olsa olsa” (99). Aklında Meleknaz ve Hüseyin’in hikayeleriyle ve belki de Batı
kültürü ile bağını tamamen koparmak düşüncesi ile İstanbul’a döner:
Anlatılan hikayelerle sersemlemiş durumda, içimde durmadan büyüyen bir
huzursuzlukla İstanbul’a döndüğümde, aklımı toplayıp işime odaklanamıyordum bir
türlü. Sanki bedenim İstanbul’a uçmuştu ama ruhum Mardin’de kalmıştı. Kavanoza
kapatılmış bir sinek gibi ne kadar çırpınsam da Mezopotamya atmosferinden
çıkamıyordum; taş ve güneş, ve baharat ve masal ve ağır akan zaman ve çöl gizemi beni
ele geçirmişti (131).
Burada İbrahim’in İstanbul’dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve işine devam
etmeye çalıştığı gözlenir. Doğu’da yaşadıklarına rağmen belki de son kez gerçeği görmek ya
da anlamak için İstanbul’a döner ve gazeteciliğe devam etmeye çalışır ancak bu çabası
boşunadır. Kendisinin de söylediği gibi bedeni İstanbul’da olsa da aklı, ruhu, benliği
Mardin’de kalmıştır.
Anthony Esathope “Bhabha, Melezlik ve Kimlik” başlıklı çalışmasının argümanının
temelinde yer alan fikirlerden birinin “tutarlı, kendini ifade edebilen bir öznenin kimlikler
arasındaki boşluklarda yaşayamayacağı” fikri olduğunu vurgular (1998: 347). Zaten bu
nedenledir ki gazeteci İbrahim romanın sonunda kimliği ve köklerine dair bir aydınlanma
yaşayarak Doğu ve Batı arasında Araf’ta kalmaktan kurtulur ve yüzünü tamamen Doğu’ya
döner:
Hüseyin’i anlıyordum artık, birkaç ay önce Mardin’de duyduğum davranışlarına
şaşırdığım çocukluk arkadaşımı anlıyordum hatta yavaş yavaş Hüseyinleşiyordum. Aklı
Batı’da, kalbi Doğu’da yaşama şizofrenisinin parçaladığı ruhların bunalımını, özgüven
eksikliğini, yabancı sözcüklerle, yabancı tüketim mallarıyla örtmeye çalıştıkları tedirgin
kişiliklerini, olduğundan farklı görünme çabalarını sanki gözlerim birden açılmışçasına
göstermişti Hüseyin bana. […] Ben bir Şarklıyım diye düşündüm, onca yılın Batı
eğitimini, Avrupalı, Amerikalı gibi bir yaşam biçimine sahip olma çırpınmalarımı
delinmiş bir çorap gibi bir tarafa atıvererek, ben bir Şarklıyım, Şark suyu içmişim ve
masallar dünyasından geliyorum diye tekrarladım günlerce. Yıllardan beri aklıma
gelmeyen aile üyeleri, Ankara’ya, İzmir’e dağılmış olanlar, görmediğim amcalar,
halalar, teyzeler, kuzenler aklıma düştü. Keşke dedim, keşke babam beni İstanbul’daki o
yatılı yabancı okula göndermeseydi, keşke bu kadar yabancılaşmasaydım, keşke
kendimi Batılı yerine koyarak yıllarımı harcamasaydım, keşke Mehmet gibi Mardin’de
sırtımı koca bir çınara dayayarak sağlamca yaşayıp gitseydim; hem kendime güvenim
daha çok olurdu, hem de Doğuluların Batılı, Batılıların ise kendi halkına yabancılaşmış
bir Doğulu olarak gördüğü kimliksizlikten kurtulurdum (134-135).
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Pişmanlık içinde de olsa İbrahim sonunda yaptığı hatanın farkına vararak bir Batılı gibi
davranmaya çalışırken, kendi Doğulu kimliğine ve köklerine, memleketine, akrabalarına ve
hatta en yakını olan anne-babası ve babaannesine yabancılaştığını kabullenir ve böylece
memleketine yaptığı fiziksel yolculuğa paralel olarak gerçekleşen ruhani yolculuğun sonunda
yaşadığı arada kalmışlık, kimliksizlik duygusundan kurtulup kendi benliğine ve özüne geri
döner.

Sonuç
Sonuç olarak bu çalışmada, Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk adlı romanının anlatıcısı gazeteci
İbrahim, Homi Bhabha’nın ortaya attığı taklit, müphemlik ve melezlik kavramları bağlamında
ele alınıp analiz edilmiş, İbrahim karakterinin yıllarca Batılı olmaya özenerek onları taklit
etmeye çalıştığı ve kendi kültürüne yabancılaştığı fakat bir süre sonra bir belirsizlik
(müphemlik) yaşayarak iki kültür arasında Bhabha’nın deyimiyle “üçüncü alanda”, bizim
deyimimizle Araf’ta sıkışıp kaldığı ortaya konmuştur. Ancak İbrahim’in çocukluk arkadaşı
Hüseyin’in sır dolu cinayetini araştırmak üzere memleketi Mardin’e dönmesi ile her şey
değişmiş; İbrahim, arkadaşı Hüseyin ve onun sevdiği kadın Meleknaz ile ilgili gerçekleri
öğrendikçe ve belleğinde çocukluk anıları yavaş yavaş canlandıkça kendi benliği ve kökleri,
kendi özü ile ilgili bir aydınlanma yaşamış ve bir Doğulu olduğu gerçeğini kabul ederek
yüzünü tekrar Doğu’ya dönmüştür.
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ABSTRACT
This present research is conducted in order to understand what intertextuality is as a term
from different perceptions, especially from the Bulgarian French philosopher Julia Kristeva’s
point of view who coined this term and used it for the first time and made a great contribution
to the literary world with it. Julia Kristeva was highly influenced by Ferdinand De Saussure’s
Semiotics, which somehow contributed to the development of this concept. It is seen that
Kristeva was also influenced by Bakhtin’s idea of dialogism. We can say that dialogism and
intertextuality are interrelated somehow. Because both intertextuality and dialogism are based
on the relationship between the reader and the text. In fact, this research has been done with
an aim first to define the term of intertextuality, and then to explore the traces of
intertextuality in the 19th century literature and its influence on many writers among whom are
the English writer Thomas Hardy with his book Jude the Obscure and Elizabeth Gaskell with
her Wives and Daughters, both of whom employ intertextuality as a technique showing the
influence of other authors’ landmarks on their works.
Keywords: Intertextuality, Julia Kristeva, Jude the Obscure, Wives and Daughters.
GASKELL’IN EŞLER VE KIZLARI VE HARDY’NIN ADSIZ SANSIZ BIR JUDE ADLI
ROMANLARINDA METINLERARASILIĞIN KULLANIMI
ÖZET
Bu çalışma bir kavram olarak metinlerarasılığın, farklı bakış açılarından ama özellikle de
metinlerarasılık kavramını ilk kez ortaya atan ve böylece edebiyat dünyasına büyük katkı
sağlayan Bulgar asıllı Fransız düşünür Julia Kristeva’nın bakış açısından ne olduğunun
anlaşılması amacıyla yürütülmektedir. Julia Kristeva, Ferdinand De Saussure’ün
metinlerarasılık kavramına bir şekilde katkı sağlayan Göstergebilim teorisinden oldukça fazla
etkilenmiştir. Ayrıca Kristeva’nın Bahtin’in diyalogculuk fikrinden de etkilenmiş olduğu
görülür. Diyalogculuk ve metinlerarasılık bir şekilde birbirleri ile bağlantılıdır. Çünkü hem
metinlerarasılık hem de diyalogculuk okurla metin arasındaki ilişkiye dayalıdır. Asıl olarak bu
çalışma, ilk olarak metinlerarasılık kavramının tanımlanması amacıyla, ve daha sonra da 19.
Yüzyıl edebiyatında metinlerarasılığın izlerini ve metinlerarasılığın, aralarında Adsız Sansız
Bir Jude ve Eşler ve Kızları romanlarıyla Thomas Hardy ve Elizabeth Gaskell’in bulunduğu
birçok yazar üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmaktadır. Her iki yazar da
metinlerarasılığı diğer yazarların önemli eserlerinin kendi eserleri üzerindeki etkisini ortaya
koymak amacıyla bir teknik olarak kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Julia Kristeva, Adsız Sansız Bir Jude, Eşler ve Kızları.
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1. Theoretical Background on Intertextuality
Intertextuality, in its simplest sense, is the relationship of one text to another one, in other
words, it means that the author is highly influenced by another writer’s book so much so that
he shows this influence to his readers by using hints, such as the name of the writer’s book
and names of the characters in one of the books that influences him. Bakhtin introduced
Dialogism while intertextuality was developed by the French Semiotician Julia Kristeva who
first used the term in her essay “Word, Dialogue and Novel” (1966). Graham Allen deftly
presents the point and relates its importance to enter speculations and developments in the
investigation of writing in his book entitled Intertextuality (2000). According to Kristeva,
intertextuality includes codes that are given by the authors and are supposed to be decoded by
the readers using their previous knowledge and their relationship with other books. Actually,
intertextuality appeared before Kristeva who brought this term to life. The Swiss linguist
Ferdinand De Saussure (1857-1913) contributed to the development of intertextuality with his
ideas about language structure to develop a linguistic theory known as structuralism, his ideas
about language structure form the basis of the schools of thought known as structuralism and
semiology (Cosper, 2004). In his work, Saussure raised the following question: what is a
linguistic sign? He produced a definition in which a sign is imagined/described as a two-sided
coin combining a “signified” (concept) and a “signifier” (sound-image). The notion of the
linguistic sign emphasizes that its meaning is non-referential i.e. sign is the combination
between the signifier and signified. Saussure imagined a new science which would study ‘the
life of signs within society ‘(Saussure, 1974:16) and which he called semiology which can be
considered as one origin f the theory of intertextuality. Bakhtin also helped the achievement
of intertextuality with his concept of dialogism. According to him, dialogism is the
relationship between the reader and the text. According to Lodge, the novel consists of
description and dialogue (Lodge, 1992 qtd. in Mouro, 2013). For Bakhtin, dialogism is related
to the novel about which he said that the novel is a diversity of social speech types.....and a
diversity of individual voices,artistically organized (Bakhtin, 1981: 262). “Dialogues in the
novel are very important, they let the reader know about the events at the same time as the
characters do, and provide (the dialogues) a kind of suspense; the reader keeps waiting for the
character to step in, in order to know what happened, whereas, if the novel were based
exclusively on narration, the reader would be bored. Therefore, the interplay between both
‘telling’ and ‘showing’ in a novel is very important” (Mouro, 2014: 20). The influence of
Bakhtinian dialogism and De Saussure’s semiotics played a significant role in shaping a new
term in literature that is intertextuality. Christiane Achour and Amina Bekkat (2002) question
the comprehensiveness of a text that is full of intertextuality. They argue that a given text
remains comprehensive and keeps its structure- even if there is intertextuality- depending on
the way the original text is used. They propose three ways of doing so: ‘integration’, ‘collage’
and ‘citation’. Integration as well consists of four ways; Integration by installation, Integration
by suggestion, Integration by allusion using only signs and integration by absorption. Then,
collage, in which the intertext is no longer absorbed, but just pasted to the new text, whether
above or within it. Finally, citation which is the reproduction of a statement pulled out of its
original text (text1) in order to be introduced in a receiving text (text2) (112-117).
2. Victorian Novelists and Their Use of Intertextuality
This literary technique was employed by the Victorian novelist Elizabeth Gaskell, this
outstanding author wrote many vivid and warmhearted novels and novellas, among which is
Wives and Daughters, her finest and most famous 19th century novel.

781

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Unfortunately, she died before finishing it and it left incomplete until Frederick Greenwood
completed it. It tells the story of Molly Gibson, the only daughter of the town doctor and a
widow. Her father got married to Hyacinth Kirkpatrick. She was a widower herself and had a
daughter called Cynthia who best friended Molly and a series of events occurred that changed
the story upside down. In the end Moly married one of the Hamleys and lived happily ever
after. The novel has plenty of examples of intertextuality. Integration occurs strongly in this
novel, for example when Mrs. Gaskell calls her governess as Miss Eyre. The reader
automatically goes back to the novel of Charlotte Bronte Jane Eyre. Therefore, the simple
reference of this character makes the reader believe that there would be a love affair at the end
of the novel, in the marriage of the master with the governess (Mouro, 2013: 38).
Intertextuality by integration was also used in the novel for instance; integration by
installation when Molly received a letter and shows it to her ill stepmother, she replies “Oh,
you dear little messenger of good news! There was one of the heathen deities in Mangnall‟s
Questions whose office was to bring news” (Gaskell 1986: 704). In this example, the intertext
is added with a reference. In fact, there are two references, one concerning Miss Richmal and
the other The Odyssey. The explanation of both references is provided in the notes to Wives
and Daughters (Mouro, 2013: 39).
Another type of intertextuality in the novel is integration by absorption in the scene between
the house cleaner and the mistress; the scene when the maid runs to her mistress to tell her
about “the visitors”, will certainly remind the readers of the famous romantic novel written by
Jane Austen Pride and Prejudice. In addition, integration by suggestion and it means that the
mentioning of a name or title of a book or even the simplest allusion makes the reader go back
to other texts. Elizabeth Gaskell uses this technique, too. Molly is in the library at the
Hamleys and the Squire believes she is bored, so he asks her to go to the fields with him “she
was so deep in one of Sir Walter Scott’s novels […] in the very middle of the Bride of
Lammermoor…her mind quite full of Ravenswood’ and ‘Lucy Ashton’” (Gaskell 1986: 103104). In this passage, there are neither quotation marks nor a reference, but since Mrs. Gaskell
provides her reader with the name of the author; even if the reader has never heard of this
novel, by the simple mentioning of the writer, the reader can locate the work of art that is
referred to. An example of allusion is observed when Osborne Hamley dies suddenly; Molly
goes to see her old friend, the Squire in order to be by his side. “It was night and she was
going downstairs: She trembled with fear…It seemed to her as if she should meet Osborne,
and hear it all explained…she did get down…the last steps with a rush of terror – senseless
terror of what might be behind her” (Gaskell 1986: 607). The allusion is to the Gothic
(Mouro, 2013: 39)
The novel entitled Wives and Daughters by Gaskell seems to have a lot of intertextuality and
that somehow added extra significance to it. She was not the only fond of writer by
intertextuality as a technique. The master and the British author Thomas Hardy also used this
extraordinary literary tool in his novel Jude the Obscure intertextuality was heavily applied
for. This time the story is based on his real life, Jude, the protagonist is Hardy himself, and he
is telling his story to the readers and sharing his feelings with the audience in indirect manner
using signs, especially his failures in his marriages that almost cost him his career. Thomas
Hardy was highly influenced and inspired by Charles Dickens. As it is understood from his
works, the themes used by Hardy himself is the same in every story he wrote, which are love,
marriage, family and treason. Hardy employed integration, for instance, integration by
installation where he used a reference from the Bible when he mentioned the Tower of Babel
in this line “On’y foreign tongues used in the days of the Tower of Babel, when no two
families spoke alike. They read that sort of thing as fast as a nighthawk will whir.
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’Tis all learning there; nothing but learning, except religion” (Hardy,1849: 18). The novel is
full of biblical allusions, and this shows that Hardy is a religious man since he makes use of
many biblical references. In Jude the Obscure Hardy in a very real sense says, "Here is a
young man reared in the faith, an idealist who is desirous of working hard and becoming a
scholar, of teaching others the great truths of life as expounded by philosophers throughout
the ages, of living exemplary life--in short, here is a young man who wants nothing more than
to be a representative of all that is good in the Victorian ethic"--but the Victorians are not
paying attention. In the novel Hardy uses Biblical allusion to trace the odyssey of Jude,
showing that at important turning points in his life Biblical references serve as guideposts
marking his direction. The device is important because of its major function of establishing
For Jude an identification with the Judeo-Christian heritage, the same heritage that provides
the foundation on which Victorian society rests. Hardy, through Biblical allusion, situates
Jude in the center of the Judeo-Christian culture and thus in his rightful· place as heir to the
Victorian legacy (Porta, 1988: 6). There are many references from the Bible and allusions
among references that can be traced in specific books of the Bible: there are some thirty-four
references from the New Testament and thirty from the Old, as well as two from the
Apocrypha. The book that is most frequently referred to the two Corinthians with seven
allusions. There are six allusions to Mathew and five to each of the books of the Psalms,
Revelation, Genesis, and Job. Judges, Ecclesiastes, and the Gospel of John each have three,
and thirteen of the other books are represented by one or two references a piece. These
allusions perform a wide variety of functions in Hardy's text. Some act as social criticism as
Hardy indicts the Victorians for their class prejudice or their facade of morality (Porta,1988:
23). Hardy’s always complex relationships to texts and culture becomes still more complex
when the text in question is the Bible, or the Book of Common Prayer. To quote from
or allude to a sacred text, even to the extent of a single resonant term, necessarily brings the
concept of the sacred into play, and for Hardy that concept is fraught with difficulty, because
he is always travelling away from belief in the sacred without ever quite leaving it behind. His
1890 note, ‘I have been looking for God 50 years, and I think that if he had existed I should
have discovered him,’ is usually taken as a bleak statement of his loss of faith, but such a
reading erases the idea of the fifty-year search: like so many of Hardy’s statements about
religion, this one foregrounds uncertainty and contingency (‘I think that,’ ‘if he had
existed I should have’) as much as disbelief. “Moreover, for Hardy the words of Bible and
the Book of Common Prayer were bound up with memories of his childhood, with family
traditions of church music – in short with the ‘old association, that was so powerfully
evocative
for
him,
and
intimately
connected
with
his
creative
imagination”(Rimmer,2016: 2). Probably the broadest use of Biblical allusion is its
application of irony as Hardy repeatedly depicts the ideal, and then gently-or with bitternessdashes it with reality. The Victorian flair for the melodramatic is evident in one group of
allusions as Hardy allows Jude to lift his predicaments from the realm of the ordinary with a
choice of Biblical commentary. For example, Jude's observation, "Christminster shall be my
Alma Mater; and I'll be her beloved son, in whom she shall be well pleased,'" is an adaptation
of Matthew 3.17 which reads, "And lo a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in
whom I am well pleased." Jude's hyperbole is swiftly followed by a literal slap in the face as
"the characteristic part of a barrow-pig" assails him and acts as introduction to Arabella, his
future wife (Porta,1988: 23). A number of the allusions act as prophecy, foreshadowing the
events to come. Two epigraphs stand out: the first from Two Corinthians 3.6 reads simply,
"The letter killeth." In its complete form, the Biblical text adds, "But the spirit give the life."
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The truncated passage suggests that restrictions imposed by rigid Victorian standards hewing
to the letter preclude the possibility of ''the spirit's giving life" to the individual (Porta,1988:
24-25). Thus, the Bible plays an important role in Hardy’s Jude The Obscure as the novel is
full of biblical references. Another group of allusions point toward doctrinal differences
between the Old and the New Testament. Psalm 119.9 asks an Old Testament question,
"Wherewithal shall a young man cleanse his way?" (Jude 75). Springer observes that "in
context the rest of the psalm answers: by keeping the letter of the law-continuing the motif
introduced by the novel's grim introductory quotation, 'the letter killeth'" (152). As we have
already noted, the New Testament adds its own insight-the result of Christ's teachings and the
words of Paul-"but the spirit giveth life" (2 Cor. 3.6). When Sue criticizes the "Christminster
intellect" (120) with its ancient traditions and closed attitude as being incapable of instilling in
students a vital theology, she recalls the Biblical "new wine in old bottles," a phrase from
Matthew 9.17 in which Jesus explains that his disciples have no need for the laws and rituals
because the new concept of love has transcended the old emphasis on law.

3. Conclusion
The Victorian era was a period that was marked by many famous authors among whom were
the British novelists Thomas Hardy and Elizabeth Gaskell. Each one of them had his/her
personal touch in literature and did enormous contribution to the literary world. Like any
other writers who somehow had different writing styles, Hardy and Gaskell were two
divergent authors yet, both of them were fascinated by a new literary technique that turned the
literary world upside down: that is “Intertextuality”. Intertextuality is the interrelationship
between texts, especially works of literature; it is the way that similar or related texts
influence, reflect, or differ from each other: For instance, the intertextuality between two
novels with the same setting. As we have done so far with Hardy’s Jude the Obscure and
Gaskell’s Wives and Daughters, anyone can discover the traces of various intertexts in many
19th century brilliant authors’ writings.
WORKS CITED
Achour, C. & Bekkat, A. Clefs pour la lecture des récits : convergences critiques II,
Algérie: Editions du Tell. 2002.
Bakhtin, Mikhail M. The Dialogic Imagination: Four Essays, Ed. Michael Holquist,
Tarns. Caryl Emeron and Michael Holquist, Austin: Texas University Press. 1981.
Cosper, D.D. “Saussure’s Influences on Intertextuality.” Literary Criticism, French
Literature. Microsoft Encarta reference library Microsoft Corporation. CD-ROM. 2004.
Gaskell, Elizabeth. Wives and Daughters. The Penguin English Library. 1986.
Hardy, Thomas. Jude the Obscure. Wordsworth Classics, 1849.
https://eleanor.lib.gla.ac.uk/record=b2213593
https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-Cleghorn-Gaskell
https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-unjustly-overlooked-victoriannovelist-elizabeth-gaskell
Mouro, Wassila Hamza Reguig. “Intertextuality in Elizabeth Gaskell’s Wives and
Daughters”, International Journal of English and Literature (IJEL), ISSN(P): 2249-6912;
ISSN(E): 2249-8028 Vol. 3, Issue 5, Dec 2013, 37-42.
Mouro, Wassila Hamza Reguig. “Metafiction in the Feminine Novel: Elizabeth
Gaskell’s Wives and Daughters and Virginia Woolf’s Orlando”. Doctorate Dissertation.
Department of Foreign Languages. Tlemcen University. 2014.

784

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Porta, Janet E. “The function of the biblical allusion in Jude the Obscure”, 1988.
https://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau%3A11249
Rabikowska, Marta. Intertextuality and Mimesis in Jude the Obscure by Thomas
Hardy. MLitt(R) Thesis, University of Glasgow. 2004.
Rimmer, Mary. “My Scripture Manner: Reading hardy’s Biblical and Liturgical
Allusion” in Thomas Hardy Reappraised. University of Toronto Press. 2016.
Saussure, Ferdinand de. Cours de Linguistique Générale. University of Michigan.
1971.

785

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

G. MELVILLE: ROMANTIC IRONY AND THE PROBLEM OF PERSONALITY.
BASED ON THE NOVEL “PIERRE”
Eyyubova Zohra Kamil
Azerbaijan University, PhD student
ABSTRACT
After “Moby Dick” comes a period in Melville’s work. In American literary science there is
such a cold indifference to novels written by the author. These works are not sufficiently
deeply and widely studied. Melville’s transition from romanticism to realism was regarded in
the USA literature as a methodological crisis of the ideology of romanticism.
The article examines the nature of the influence of German romantic philosophy and
aesthetics on the literary and artistic experience and theory of Melville, in particular the novel
“Pierre”.
In the work of Herman Melville of the 50s, changes are taking place that are characteristic of
American romanticism as a whole. Intense philosophical and aesthetic searches could not
completely move him away from the socio-philosophical teachings of American romanticism,
from its aesthetic framework. The style of the last period of Melville’s work, to some extent
its methodological basis is romantic irony. The paradoxical, contradictory nature of the
methodology, which had its origin in the principles of romantic irony, stemmed from the
essence of reality itself [3]1
In the American literature of the XIX century, it is difficult to find a disharmonious novel that
would contain as many contradictions as the novel “Pierre, or Duality” (1852) [1]2. The
impression that the book makes corresponds to its title. In “Pierre” everything is ambiguous
and contradictory. In the novel “Pierre” the worldview of the “ironic romantic” prevails. Irony
as a figurative type expresses the state of the soul, becomes a methodological principle that
determines the position of the writer in relation to reality, allowing the choice of means of
representation. Melville’s transition to the position of an “ironic romantic” was not
unexpected and accidental. If one of the reasons for the writer’s appeal to romantic irony is
familiarity with German romantic literature, then the other is connected with the influence of
prevailing social, socio-economic factors.
At first glance, it seems that Melville wrote a traditional romantic novel full of mysterious
intrigues and excited passions. But stylistic analysis of the work shows that the writer wrote a
funny parody of the type of romantic novel.
Melville destroys the indestructible principle of the ideology of romanticism – the idea of
absolute freedom and an ideal personality. Peter’s life story shows that the traditional
romantic interpretation of personality is unjustified.
According to Melville, the ideal hero can exist only in utopia, there is no place for him in real
life, and romantic optimism is a social danger.
“Pierre” is an ironic tragedy. He even gives a final verdict on his hero after he was dressed in
the style of a Gothic novel: “It’s over, you don’t know anything about him” [2]3
In the novel, ethical problems are presented in the aspect of Melville’s ironic doubts. The
moral systems of Emerson and Franklin, pragmatic ethics are criticized.
Keywords: American romanticism, romantic irony, parody, German romanticism, novel
1

Николюкин А.: Эстетика американского романтизма - М, 1977
Arvin N. Herman Melville: A Critical Biography. N. Y., 1957, p. 100.
3
Зверев А. М.: Герман Мелвилл и XX век // Романтические традиции американской литературы XIX века
и современность - М, 1982
2
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THE CHANGES OF FEMALE IMAGES AND SOCIAL STATUS IN LITERARY
WORKS
PG. Kuash Raida
Al-Farabi Kazakh National University
ORCID: 0000-0001-6028-7865
Dr. Bolatova G.Zh.
Al-Farabi Kazakh National University
ABSTRACT
Concern for women and their fate has become one of the most prominent themes in literary
creativity since the ancient Greek tragic poet Euripides first found women in the area of
writing. Women can become an unfailing topic in literary works because, on the one hand,
literary works continue to care for women as times change, resulting in constant changes in
female image, status, and societal influence. The study of literature is referred to as this. There
are many useful study samples available, and certain works can be summarized on a regular
basis. On the other hand, the creation of literary works comes from life to a large extent.
Women are the lifeblood of society, and their influence on it is ever-changing. Accordingly,
the description of literary works is continually evolving. Because female characters are
shaped differently in different periods due to varied social systems, studying female images in
literary works can help people better understand societal change.
Literature is an vital expression of the nation's and people's spirit, as well as a key to societal
development and advancement. Because of the great differences in literary creation in
different countries and regions, literary works created in other countries can learn from one
another, promoting the production process and diversifying the development of creative
content. Based on this, this study takes female images in Kazakh and Chinese literary works
as examples, and compares the description of female images in literary works from various
times, as well as analyses the distinctive characteristics of female images in Kazakh and
Chinese literary works, using the method of parallel comparison and research. To investigate
the significance of studying female images in Kazakh and Chinese literature, as well as the
influence of women's social status.
Keywords: Female Images, Kazakh literature, Chinese literature, Parallel Study

787

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

COUNTER-RADICALIZATION AND REINTERPRETATION OF
CONTEMPORARY INDONESIAN JIHAD IN GUS BAHA’S VIEW
Fathatul Fallah
Pekalongan State Islamic Institute
ORCID: 0000-0003-2192-1397
Shinta Nurani, M. A
Pekalongan State Islamic Institute
ORCID: 0000-0003-2192-1397
ABSTRACT
Jihad is a concept in Islamic teachings that is often misunderstood, along with the bluring of
public understanding about jihad, oral interpretation of the Qur’an through social media and
Youtube is starting to be in great demand by the public. Some Muslim preachers are currently
admired by the viewers because of expertise and qualification knowledge in Qur’anic studies.
Gus Baha' is known as one of the moderate Muslim figures in Indonesia who interprete and
explain the jihad verses. Therefore, the researcher concern to examine the concept of jihad
and its implementation in the Indonesian context. The present research focusses on Gus Baha’
commentary that will be discusse in two question: (1) the concept of jihad according to Gus
Baha’; (2) the implementation of jihad verses. This qualitative research utilize historical and
sociological approach. The primary data of this reserach are online resources, that is Gus
Baha’ preaching on Youtube about jihad. Secondary one’s in this study are books, journals,
and other academic literatures related to this topic. The result of this research emphasizes two
point: (1) according to Gus Baha’ jihad is every good deed and activitie with whole hard deed
sincerity, such as fighting enemies of Islam, fighting against lust, fighting against demons,
inviting goodness and preventing evil, and seeking knowledge; (2) according to him, jihad in
a specific sense (war) can be implemented if the enemy has attacked the stability of Muslims
and as a last resort. On the other hand, in conducive conditions, jihad that is relevant to the
Indonesian context is jihad by upholding justice, eradicating poverty, eliminating ignorance,
quelling injustice, and all forms of commanding good and forbidding evil. Interestingly, the
counter radicalism narrative usually examines jihad verses, Gus Baha actually appears to
bring story verses and interpret them thematically. In addition, Gus Baha also counterradicalism with reasonable logic and easy to understand. So, Gus Baha’s lecture can change
radical behavior by changing the mindset of radicals.
Keyword: Gus Baha’, Jihad, Oral Exegesis
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INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS IN AL-GHAZALI’S ISLAMIC
ECONOMIC PERSPECTIVE
M. Khoirul Fikri
Sharia Economic Departement Faculty Economic and Business of IAIN Pekalongan
Rizky Andrean
Sharia Economic Departement Faculty Economic and Business of IAIN Pekalongan
ABSTRACT
Traditional markets are one of the heart of the community’s economy. This study aims to
examine how traditional markets in Al-Ghazali’s Islamic economic perspective. The method
in this research is a descriptive analysis in the form of library research using a qualitative
research approach. In this study, used secondary data obtained from previous research studies
and other literature with similar research topics. From this research, the results of the study
are as follows. Traditional Market is a market that is built and managed by the Government,
Regional Government, Private, State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises
including cooperation with the private sector with business premises in the form of shops,
booths and tents owned/managed by small, medium, and non-governmental traders. or
cooperatives with small-scale businesses, small capital and with the process of buying and
selling merchandise through bargaining. Al-Ghazali in building the economy, especially in
market economic issues, departed from the principles of monotheism, the hereafter, and
treatises. From this principle, the multidimensional goals of economics are built. Not only
aims to be material oriented but also in order to achieve spiritual satisfaction. Al-Ghazali
explains with detail in his creation that the market evolution, namely “Farmers can live where
agricultural tools are not available. On the other hand blacksmiths and carpenters live where
agricultural land does not exist. But naturally they will need each others.”
Keywords: Traditional Market, Islamic Economic, AL-Ghazali.
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HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA: GOVERNMENT SUPPORT
M. Fathrezza Imani
Halal Center of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-6071-2390
Edi Chumaidi
Halal Center of IAIN Pekalongan
Hendri Hermawan Adi Nugraha
Halal Center of IAIN Pekalongan
ABSTRACT
Industrial Estate is an area where Industrial activities are concentrated, equipped with
supporting facilities and infrastructure developed and managed by an Industrial Estate
Company. The development of Halal Industrial Estates in Indonesia needs to be carried out by
the government so that it can contribute to increasing GDP growth in Indonesia and make
Indonesia a role model for the halal industry in the world. This research was conducted to
explain the Indonesian government's role as a policymaker regarding the development of
Halal Industrial Estates in Indonesia. The method in this research is an empirical study of
phenomenology in the form of library research using a qualitative approach. This study used
secondary data obtained from previous studies and other literature with similar research
topics. The results of the study explain that the role of the government has a significant impact
on the development of Halal Industrial Estates in Indonesia. One of the main strategies in
realizing an independent, prosperous and civilized Indonesia by becoming the world's leading
Islamic economic center is the existence of a halal value chain, mapping of halal industry
clusters through studies and analyzes that cover economic aspects and consumer preferences.
Keywords: Development, Halal Industrial Estate, Indonesia, and Government.
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DIET CONCEPT IN THE QUR’ANIC PERSPECTIVE
Muflikhatul Janah
Pekalongan State Islamic Institute
ORCID: 0000-0001-8558-1913
Diah Fany Amalia
Pekalongan State Islamic Institute
ORCID: 0000-0002-5378-9530
Shinta Nurani
Pekalongan State Islamic Institute
ORCID: 0000-0003-1415-6631
ABSTRACT
Our life cycle is certainly contained in the Qur'an where various rules regarding the order of
life in this world and in the hereafter. Therefore, of course the Qur'an is no stranger to talking
about food. Humans need food intake to meet their essential needs and the food categories
must be halal, thayyib, and nutritious. However, sometimes humans are negligent of their
behavior. Humans tend to satisfy their appetite to eat and drink in excess. This can lead to
serious side effects on health, one of which is obesity or other chronic diseases.
Obesity arises due not only to genetic factors but also from lifestyle factors. Therefore, one
way to overcome it is by going on a diet, reducing eating food and drinks in excess. In the
Qur'an, the concept of diet has similarities with the rules for eating and drinking not
excessively stated in Qs. Al-A'raf verse 31 and al-Baqarah verse 168 calls for eating halal
food and staying away from haram. This study uses qualitative research with scientific
interpretation by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia on dietary verses in the
Qur'an.
This study resulted in a diet concept, namely paying attention to the nutritional value of food,
consuming halal food and staying away from haram food, choosing good food ingredients and
fasting is recommended. As for the application of diet in the interpretation of the Ministry of
Religion of the Republic of Indonesia, namely dividing meal times, balancing the nutritional
value of food and remaining dynamic after eating
Keywords: Diet, Qur’anic Perspective, Scientific Interpretation
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UNDERSTANDING THE CHILDREN'S ART EXPRESSION: THE CONTRIBUTION
OF CLAIRE GOLOMB'S APPROACH
Ljubiša Zlatanović
Faculty of Philosophy, University of Niš
ABSTRACT
The study of children's drawing and art creative expression in general has a long history in
psychology as a science. This concise paper considers the main contributions of Claire
Golomb – one of the world's leading contemporary experts in the area of childrens's art
making and the representational thought. In presentation it is emphasized that her primary and
enduring research interest and the major focus of her analysis was the developmental
progression of a child's drawings, and the role of various forms of art making in a child
cognitive and overall psychological development. The focus of attention is on her „contextual
theory“ of children's art expression in which it is argued that children do not create in a
vacuum but always within a certain sociocultural setting. In Golomb's view, cognitive
maturity in itself does not automatically result in children's artistic competence in a specific
domain: stimulative sociocultural context, consistent practice and motivation are of crucial
significance for development of their artistic and creative potential. The implication of this
approach for early development and education are also discussed in the paper.
Keyword: children's art making, children's creativity, creation of imaginary worlds,
childhood education, child development
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THE HOPCALITE CATALYST IN A CATALYTIC CONVERTER FOR COLDSTART EMISSION CONTROL
Subhashish Dey
Department of Civil Engineering, Gudlavalleru Engineering College
ABSTRACT
Catalysts operating efficiently at the ambient conditions are a challenging class of materials,
covering application as different as the cold start of engines to indoor air quality. In the cold
start period, the catalytic converter is entirely inactive, because the catalytic converter has not
warmed up. The cold start phase is also depending upon the characteristics of vehicles. The
total amount of fuel enrichment required for a cold start of engine is a function of ambient air,
engine design and coolant temperatures. The cold start emission was excess emissions due to
the starting of the engine and over emissions during the warm-up process of the engine and
catalyst. The amount of catalyst was required to entrap the toxic pollutants throughout the
cold-start period is usually much less than that needed in catalytic converters. Hopcalite
(CuMnOx) catalyst could work very well at the low temperature; thus, it can be overcome the
problem of cold-start emissions if used in a catalytic converter. The Au promoted CuMnOx
catalyst is also used for cold start emissions control because they are more active towards CO
oxidation at a low temperature. The presence of Au in the CuMnOx catalyst increases their
activity, stability and further reduced deactivation of the catalyst.
Keywords: Carbon monoxide, Cold start emission, Hopcalite catalyst and Applications
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PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN TECHNIQUES FOR EMC COMPLIANCE
Mohamed MILOUDI
Relizane University
Houcine MILOUDI
UDL University
Mohamed MANKOUR
Relizane University
Abdelkader GOURBI
ABB University
Abstract
Electromagnetic compatibility (EMC), as well as electric, thermal, and mechanical
considerations, should be taken into account while designing electronic energy systems. This
work provides a strategy for detecting electromagnetic interference (EMI) in a power supply
switching mode. This study provides a characterization technique. However, when these
devices are ill-planned and/or poorly built, substantial electromagnetic interference arises,
causing difficulties both within and beyond the grid. Because of advancements in computeraided software and device design, exact waveform mimicking in switched-mode power
supplies is now attainable. As a result, modeling approaches may be used to predict the
realized levels of forwarding interference. Thus, EMI tests were performed utilizing the two
separate switching topologies, and mitigation measures are now in place to reduce these
electromagnetic emissions and the sensitivity of Switch-Mode Power Supplies (SMPs).
This study offers a viable method for predicting the EMI of a forward converter using a
microelectronics switch. This research outlines a mechanism for anticipating both components
(CM and DM noise). Although it is commonly understood that EMI is an issue that must be
addressed, it is not often evident why EMI is a problem. Two distinct switching topologies
were employed in EMI testing; parasite components have a key influence in the creation of
EMI noise. This simulation approach might help designers with filter design, external SMPS
filter optimization, and filter suppression quantification.
Keywords: Design techniques, common-mode (CM), differential-mode (DM),
electromagnetic compatibility (EMC), electromagnetic interference (EMI), converter.
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SYSTEM IDENTIFICATION OF AN INTERACTING SERIES PROCESS PLANT
FOR COOLING SYSTEM OF REACTOR TRIGA PUSPATI (RTP)
Azura Che Soh
Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra
Malaysia
Nur Aina Mohammad Abdul Aziz
Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra
Malaysia
Ribhan Zafira Abdul Rahman
Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra
Malaysia
Julia Abdul Karim
Reactor Technology Centre, Technical Support Division, Malaysian Nuclear Agency
Abstract
This research presents the modelling of colling system plant in Reactor Triga Puspati (RTP).
The cooling system is involved with the interacting series process which are reactor model
and heat exchanger model. The behavior process is complex due to the nonlinearity,
uncertainty and time variation of the system. Due to the nonlinearity and interacting series
process of system, a numerical algorithm for subspace state space system identification
(N4SID) has been proposed in the modeling the cooling system in RTP. However, the model
has been converted in transfer function form. Output response from the simulation model of
the cooling system of RTP subsystem has been analyses by comparing it with the real
operation data. It can be seen that all of the model response falls into the respective range of
the good model data. Residual analysis for each of the output has also been calculated. The
comparison and the residual analysis have been made to validate the model accuracy in order
to determine the behaviour of the model whether it is good or not. Overall, according to the
model accuracy assessment, all of the model still fit in the good model region which is less
than 10% and show the model has a good representation of a real plant.
Keywords: cooling system, system identification, reactor model, residual.
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COMPARISON OF MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF BORIDE
AND CARBIDE REINFORCED IRON MATRIX COMPOSITES
Melih KOÇYİĞİT
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-2933-0436
H. Erdem ÇAMURLU
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-3170-4492
ABSTRACT
In-situ TiB2 and TiC reinforced Fe matrix composites were produced via Volume Combustion
Synthesis (VCS) which is mode of combustion synthesis (CS). Both reinforcements (TiB2 and
TiC) were prepared to be in volumetric range of 25, 50, 75 % in the Fe matrix and the effect
of these reinforcement phases, which were produced in-situ, to the microstructure and
microhardness were investigated and compared. Starting powders (Fe, B or C, Ti) were
compacted to about half of their theoretical density and heated in an induction furnace.
Heating rate was applied at a relatively high speed (~1000 oC/min.) in regard to literature.
Reaction temperatures (ignition and combustion) were determined via a pyrometer. Ignition
temperatures and combustion temperature ranges of the reactions were followed according to
abrupt rise in the temperatures. After grinding with 600, 1200, 2000, 3000 grit emery paper
and polishing with 1µm diamond paste, microstructural observations were made by optical
microscopy (Nikon Eclipse LV 150). Microhardness test were conduct via Vickers
microhardness tester with 200g load (HV0,2).
According to microstuctural examinations, in-situ produced particles were verified visually.
While TiC particles were globular, it was observed that TiB2 particles were distributed as
rectangle/square-like shape in the matrix. It was determined that for both reinforcement
phases, particle size is increasing in regard to volumetric amount of the starting composition
respectively (25, 50, 75 vol.% TiB2 and TiC). While samples which have volumetrically 25
and 75 % TiB2 resulted in better microhardness values compared to the samples that have the
same amount of TiC, this situation reversed for the samples that had 50% reinforcement
amount. Consequently, minimum microhardness value was measured as 145 HV0,2 (25% TiC)
and maximum was 1410 HV0,2 (75% TiB2) among all samples. It was detected that all
samples were ignited except the sample that had 25% TiC. Ignition temperatures were seen to
vary between 1100 oC – 1200 oC.
Keywords: In-situ Composites, TiB2, TiC, Volume Combustion Synthesis
BORÜR VE KARBÜR TAKVİYELİ DEMİR MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
MİKROYAPI VE MİKROSERTLİK KIYASLAMASI
ÖZET
Yerinde (in-situ) TiB2 ve TiC takviyeli Fe matrisli kompozitler yanma sentezinin bir modu
olan hacimsel yanma sentezi (Volume combustion synthesis) ile üretilmiştir. 2 farklı takviye
de (TiB2 ve TiC) Fe matris içerisinde hacimce %25, 50, 75 olacak şekilde hazırlanmış ve
yerinde üretilmiş bu takviye fazlarının mikroyapı ve mikrosertlik üzerindeki etkileri incelenip
kıyaslanmıştır.

796

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Başlangıç tozları (Fe, B veya C, Ti) teorik yoğunluklarının yarısı oranında sıkıştırılmış ve
daha sonrasında indüksiyon fırında ısıtılmıştır. Isıtma hızı literatüre göre daha yüksek oranda
uygulanmıştır (~1000 oC/dakika). Reaksiyon sıcaklıkları (ateşleme ve yanma) pirometresi ile
belirlenmiştir. Reaksiyonların ateşleme noktaları ve yanma sıcaklığı aralıkları, takip edilen
sıcaklıktaki ani artışlar ile tespit edilmiştir. 600, 1200, 3000µm zımparalama ve 1µm elmas
pasta ile parlatma işlemlerinden sonra numuneler Nikon Eclipse LV 150 marka optik
mikroskop ile mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiştir. Mikrosertlik testleri 200g yükle
(HV0,2) Vickerss mikrosertlik cihazı kullanılarak yapılmıştır.
Mikroyapı incelemelerine göre yerinde üretilen partiküller görsel olarak tespit edilmiştir. TiC
partikülleri daha çok küresel bir yapıdayken, TiB2 partiküllerinin kare/dikdörtgen benzeri
köşeli şekillerde matris içerisine dağıldığı gözlemlenmiştir. İki takviye fazı için de başlangıç
kompozisyonlarındaki takviye miktarı arttıkça (Hacimce %25, 50, 75 TiB2 ve TiC) partikül
boyutlarının ve mikrosertlik değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Hacimce %25 ve %75 TiB2
takviyeli kompozitler aynı hacimsel oranlarda TiC içeren kompozitlere kıyasla daha yüksek
mikrosertlik değerlerine sahipken bu durum hacimce %50 takviye içeren numuneler için tam
tersidir. Buna bağlı olarak tüm numuneler içerisinde en düşük mikrosertlik değeri 145 HV0,2
(Hacimce %25 TiC), en yüksek değer ise 1410 HV0,2 (Hac.%75 TiB2) olarak ölçülmüştür.
Hacimce %25 TiC içeren numune hariç tüm numuneler ateşlenmiştir. Ateşlenme sıcaklıkları
tüm numuneler için 1100 oC – 1200 oC arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerinde Kompozitler, TiB2, TiC, Hacimsel Yanma Sentezi

1. INTRODUCTION
In situ ceramic particle reinforced metal matrix composite (MMC) production provides
advantages such as strong bonding, homogeneous particle distrubution when it is compared
with ex-situ methods (Tjong and Ma, 2000). MMC’s can be produced via powder metallurgy
methods. Self-propagating high temperature synthesis can be listed as one of the popular PM
methods. In this method in situ particules are produced via exothermic reactions in the matrix
as the combustion wave propagate through the sample from top to down. On the other hand,
in the volume combustion synthesis, which is mode of combustion synthesis (CS), chemical
reactions take place locally and at the different point of the sample simultaneously, resulted in
obtaining of particles in the matrix (Merzhanov and Borovinskaya, 2008. Borovinskaya et. al.
2017).
Properties like very high hardness, melting point and young modulus (Table 1) make TiC and
TiB2 potential candidates among the materials that are used in defence, space and aviation
industries where wear resistance, thermal stability and mechanical strength are needed (Jahani
2018, Mhadhbi and Driss, 2021).

Material
TiC
TiB2

Table 1. Physical and mechanical properties of TiC and TiB2.
Elastic Modulus
Microhardness
Melting Point
Reference
(MPa)
(GPa)
(oC)
Shackelford and
453
33
3067
Alexander, 2000.
529
34
3225
Munro, 2000.

There have been various attempts to produce TiC and TiB2 in metal matrixes by different
research groups in the last decades. For both reinforcement materials there are remarkable
studies in the literature that focus on particle evaluation, reaction mechanism, mechanical
properties etc. of the products.
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Lepakova et. al. (2000) investigated the reaction mechanism of Fe-Ti-B ternary system
through SHS and they indicated that eutectic transformations of Fe-Ti play significant role in
the forming structure of the composites. Gai and Ziemnicka-Sylvester (2014) were point out
that increase in the volumetric amount of the TiB2 in the metal matrix enhances hardness of
the composites. Du et. al. (2008), on the other hand, have found that TiB2 also increases wear
properties of the samples.
Fan et. al. (1999) studied reaction model of particle formation in Fe-Ti-C system which was
produced via SHS. In the study it was suggested that reaction and solid state diffusion
mechanism take places together to form the ceramic particles. Brown and Owers (2004)
determined that increase of the TiC amount effects hardness values of the composites
positively. Zhang et. al. (2011), suggested that with the increasing Fe content, reaction
temperatures and ceramic particle sizes increase as well.
Although specific studies mentioned above, no study has been found that includes the
comparison of the effects of TiB2 and TiC in a Fe matrix. In this study TiC and TiB2 were
produced in-situ via VCS in Fe matrix, microstructural and microhardness effect were
analyzed separately and the result were comphared to understand the differences.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Sample Preparation
Iron powder (Merck, %99 purity, 10 μm), Titanium powder (Alfa Aesar, %99.5 purity,
<44μm), boron powder (Alfa Aesar), carbon (as pure graphite flakes, <50 μm) were used to
obtain TiB2 and TiC particles in the Fe matrix separately according to reactions given below.
Ti + 2B + xFe → TiB2 + xFe
(1)
Ti + C + xFe → TiC + xFe
(2)
Mixed powders were shaped by cold pressing. Relative density was about half of the
theoretical. Volumetric amounts of the starting powders can be seen in the Table 2.
Table 2. Vol.% of TiB2 and TiC in the final composite and amounts of reactants in the
starting powders.
Sample Code
Vol%
Fe (g) Ti (g) B/C (g)
FTB25
25
0.8344 0,1100 0,0497
FTB50
50
0,5563 0,2200 0,0994
FTB75
75
0,2781 0,3300 0,1490
FTC25
25
0,8344 0,1392 0,0349
FTC50
50
0,5563 0,2784 0,0698
FTC75
75
0,2781 0,4176 0,1048
Compacted pellets were heated in an induction furnace (max. power 3.5 KW) with
1000oC/min. heating rate. Ignition and combustion temperatures were followed by a
pyrometer. Ignition temperature were dedected with the abrupt increase of the tracked digits.
The samples which did not ignite were heated to 1450 oC.

2.2. Sample Characterisation
Reacted samples were cracked in to half and moulded in bakelite for microstructure
examinations. Moulded samples were ground with 600, 3000 number sand papers and
polished. Microstructural examinations were done by optical microscopy and microhardness
test were conducted via Vickerss microhardness test machine (200g).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
FTC25 was not ignited. In all volumetric amounts FTC series have higher ignition and
combustion temperatures. While average ignition and combustion temperatures were dedected
as 1124 oC and 1419 oC for FTB series, average ignition and combustion temperatures of the
FTC series were 1303 oC and 1684 oC respectively. It can be said TiB2 tend to form at lower
temperatures in regard to TiC due to its lower free energy values.
3.1. Microstructure
According to the microstructural examinations, although VCS was not dedected at FTC25
TiC particles were dedected visually at specific areas. In addition, Ti was not dissolved
completely and accumulated at the grain boundaries. Lack of dissolution of Ti presents in
FTB25 as well where secondary phases were dedected among the TiB2 particles (Fig 1.).
Homogeneous distrubution of the ceramic particles (TiB2 and TiC) in matrix were visually
determined at FTB50 and FTC50 samples. It is considered that elevated combustion
temperatures take places to trigger exothermic reactions between Ti-C and Ti-B in both
systems (Fig. 2.) Relatively high combustion temperatures resulted in a visually detectible
“rectangle-square like” TiB2 and “globule” like TiC particles in the Fe matrix separately (Fig.
3.).

a
b
Fig. 1. Microstructure images of the samples: a) 25 Vol.% TiB2 (1000x); b) 25 Vol.% TiC
(1000x)
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a
b
Fig. 2. Microstructure images of the samples: a) 50 Vol.% TiB2 (1000x); b) 50 Vol.% TiC
(1000x)

a
b
Fig. 3. Microstructure images of the samples: a) 75 Vol.% TiB2 (1000x); b) 75 Vol.% TiC
(1000x)
3.2. Microhardness Measurements
Microhardness test revealed that microhardness values of the composites increase with the
increasing volumetric amount of the reinforcements for both series. While FTC50 has higher
amount than FTB50, FTB25 exhibits better results than FTC25. In addition, FTC75 has much
higher microhardness value than FTC75 (Fig. 4). It is known from literature that both reaction
and diffusion mechanism take places in the formation of the ceramic particle (Fan. et. al.
1998). Therefore, it is considered that lack of VCS at FTC25 where particles were occoured
by not exothermic reactions but insufficient diffusion mechanism effected its microhardness
value negatively due to the heterogenous particle formation in the matrix.
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TiB2

TiC

Fig. 4. Microhardness values of the samples
4. CONCLUSION
According to the analyses and test results it was determined that;
FTB series have lower ignition and combustion temperatures which is considered due
to their lower Gibbs free energy values.
Better tendency of formation for TiB2 when it is compared to TiC at same
temperatures resulted in occourance of the VCS at FTB25 and not at FTC25.
Elevated combustion temperatures lead homogeneous particle formation in the matrix
at both series.
Increasing volumetric amount of the reinforcement phases in both series enhances
microhardness dramatically.
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Abstract
A serious effort from both researcher and companies have been made to find other methods to
predict the failure in a similar way to the real industry. In order to simulate the complex strain
paths in the laboratory tests either applying two different load paths or design a new complex
punch and sample geometry. In our work we are going to focus on the first option. We would
like to optimize a specimen that can allow us to determine the FLC after pre-strained it with
plane strain uniaxial tension.
Keywords: Plane Strain, Tensile Test, FE Method, FLD
Introduction
Unlike uniaxial tension, standard geometries do not exist for plane strain tension specimens.
The geometry of the plane-strain tension specimen should be such that the specimen subjected
to tension should yield with zero contraction in the width direction (Flores et al, 2010).
In practice, this is difficult to guarantee a uniform plane strain state over the entire test
specimen, (ε 2 = 0) (McClung et al, 1991). Also, because of the uniaxial stress state existing
on the edges of the gauge area of the sample, it is necessary to use test specimens with very
careful and precise dimensions to achieve a condition as close as possible to plane strain
(Tvergaard et al, 1981). The Forming Limit Diagram (FLD) introduced by Lankford (1947),
and developed by Keeler and Backofen and Goodwin help to identify the sheet formability
and safety of forming process (Keeler et al, 1964), (Goodwin, 1968). Its considered one of the
famous and widely used tool. It is known that the strain path one of the factors affect the FLD
and many studies showed that over 80% of formed pieces usually fail under conditions of near
plane strain (Drewes et al, 1995), (Hosford, 1999).
In this work we made a a comparison stuy for pridecting the optimal values for the strain
distrubution in plane strain tensile test geometry (Wagoner 1980). In order to have a clear
view for the effect of the material on th the strain, we used two material cold rolled steel
DC04, and DP1000.
FE Work plan:
In this work we will invistigate the effect of different geometries on the strain field
distributions due to tensile loading in plane strain specimen of different shapes. By using a
finite element software ABAQUS. All specimens had a uniform thickness of 1 mm.
To obtain more general results, we considered four material properties choices as inputs for
our finite element models: DC04, and DP1000 (see the next Tables).

griping area length: 30 mm x 2

The mesh size: 0.8 mm
f(a, b, c, d, t, material) = (ε1, ε2)
(1)
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Table 1 and 2. Data for yield parameters DC04, and DP1000. Respectively.
rolling
A80 A80_ave
Rp0,2
Rp0,2_ave
Rm
Rm_ave
r
Δr
2
2
2
dir.
(%)
(%)
(N/mm ) (N/mm ) (N/mm ) (N/mm2)
0°
41,0
1,94
230
328
45°
35,4 37,9 2,05 2,06 0,10
240
238
346
336
90°
39,6
2,18
240
325
rolling A80 A80_ave
Rp0,2
r
Δr
dir.
(%)
(%)
(N/mm2)
0°
11,7
0,74
781
45°
10,5 10,6 0,71 0,76 0,05
732
90°
9,7
0,79
789

Rp0,2_ave
(N/mm2)
758

Rm
(N/mm2)
1099
1087
1111

Rm_ave
(N/mm2)
1099

Geometry measuring criteria
The maximum major and minor strains in the middle area of all samples were gathered from 9
different points in the specimen. In order to mesure the maximum major and minor strains
from the 9 different points in the specimen in the same way regardless to the difference in
shapes. We have chosen a standard distance for the middle area for all the samples as shown
in the next picture. Where we defined it as a rectanglar area between the top and bottom of the
edge lines of the notches and 12.5 % from the right and left edge lines of the maximum
point of the notches.

Figure 1. Geometry measuring criteria
Comparison of the different specimen geometries:
Plane strain state index (PSSI): the closer the average minor strain (Aε2) to zero, the

better it is.


=

=

∑

= 1 … 9"

3"


Homogeneity index (HI) (equivalent with standard deviation): the smaller the HI, the
better is the result.
$ =%

∑)*' &' −
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= 1 … 9"
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Simulation Inputs
The code used for simulation is Abaqus 2021, with Hill (1948) yield criterion developed by
Hill (1948) (Chen et al, 2009). The results of the calculation of the six plastic potentials are
shown in the next table (Safdarian, 2015).
Table 2. Analytical calculation results for Hill48
R11
R22
R33
R12

R13

R23

DC04

1

1.019266

1.2472494

0.95659662

1

1

DP1000

1

1.018699

0.9478562

1.05534729

1

1

Stress-strain curve’s equations
In order to calculate the plastic stress–strain behavior of the investigated materials, c, shown
in Equation (3 and 4), was used. Both of the stress-strain equations fit to Abaqus. A
comparison between the effect of the two equations on the strain results has been made for the
DC04 and DP1000 materials (see Figure 2, 3 and Table 5, 6). According to the results above.
Both equations fit to the Abaqus with a very negligible difference. Based on that the next
results will be done with the Nadai Equations
……. (5)
…….. (6)

Table 3. The Nádai nonlinear isotropic hardening model parameters.
Nádai (Hollomonn) equation
K
n
DC04
512
0,200
Table 4. the Swift nonlinear isotropic hardening model parameters.
Swift equation
K
φ0
n
DC04
578
0.0173
0.220
Table 5. Comparison between the two nonlinear isotropic hardening models using DC04
steel.
G1_DC04 (Equation)
PSSI max
HI max
-0.04342
0.14062
G1 (Nádai)
G1 (Swift)

-0.04873
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DC04 Nádai Vs Swift
0,15

0,1

PSSI/HI

0,05

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

-0,05

-0,1

Displacment
PSSI Nadai

HI Nadai

PSSI Swift

HI Swift

Figure 2. Comparison between the stress-strain equations results for the DC04 material
Table 6. Comparison between the two nonlinear isotropic hardening models using DP1000
steel.
G1_DP1000 (Equation)
PSSI max
HI max
-0.00721
0.100594
G1 (Nádai)
0.096583

-0.00685

G1 (Swift)

DP1000 Nádai Vs Swift
0,12
0,1

PSSI/HI

0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,1

0,2

-0,02

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Displacment
PSSI Nadai

HI Nadai

PSSI Swift

HI Swift

Figure 3. Comparison between the stress-strain equations results for the DP1000 material
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Results and discussion
In this geometry (increased radius figure 4), we changed only the notch radius [R] and we
fixed the rest. The geometry dimension and their levels in the present investigation are
presented in Table 7. The values chosen are as follows: notch Radius (10, 11, and 12 mm).

Control
parameters
Notch Radius
Notch length
Notch width
Sample length
Sample width

Table 7. Change levels for the sample’s geometries.
Levels
Unite
Symbol
Level 1
Level 2
mm
R1
10
11
mm
c
20
20
mm
d
5
5
mm
b
100
100
mm
a
80
80

Level 3
12
20
5
100
80

Figure 4. Geometry dimension
Table 8. The invistgations results
PSSI MAX

G4 (D MM)

HI MAX

DC04

DP1000

DC04

DP1000

-0.04342

-0.00721

0.14062

0.109458

G3.2 (11)

-0.04142

-0.00695

0.116967

0.079533

G3.3 (12)

-0.02520

-0.004501

0.08345

0.071663

G3.1 (10)

The previous table shows decreasing in PSSI and HI values for both materials. Because the
bigger the notch diameter the more resistance edge but small necking area. the DP family
materials showed better homogeneity compared to DC family materials, and that’s due to the
bigger anisotropy for these last.
For better view, the curve of the HI and PSSI have been made based on the table showed in
Figure 5.
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HI

DC04

DP1000

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

12

12,5

GEOMETRY RUN ORDER

DC04

DP1000

0
9,5

10

10,5

11

11,5

PSSI

-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05

GEOMETRY RUN ORDER

Figure 5. HI and PSSI results in function of the notch diameter.
Conclusion
In this work we made a a comparison stuy for pridecting the optimal values for the strain
distrubution in plane strain tensile test geometry using four material cold rolled steel DC04,
and DP100. The results shows that the bigger the notch diameter the bigger resistance edge
and small necking area lead eventually to early necking and frailer in the specimen. Also, the
anisotropy has a significant impact on the results. Which encourage always to use smaller r
values for better plane strain tensile test.
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Abstract
This work presents the study and use of the dual-power asynchronous generator in wind
energy production. For this, we have defined a wind turbine model to drive the DFIG. For
this, we have defined a model of the wind turbine to drive the DFIG. Two types of vector
control have been studied in this paper for independent control of active and reactive power:
direct control and indirect control. Indirect control offers several advantages and facilitates the
implementation of filtering. Control by fuzzy logic is introduced to increase the robustness of
the correctors to the parametric variations of the machine. Active filtering by DFIG
significantly improves the quality of the energy supplied to the electricity grid. The purpose of
this work is to control the DFIG using fuzzy logic with vector control and then analyze the
behavior of the wind turbine using a dual-power induction generator (DFIG). The simulation
results obtained during the application of the technique based on fuzzy logic, show that the
performance of the control is acceptable. According to these results, the technique based on
fuzzy logic can be considered a reasonable solution for the optimization of energy conversion
in wind systems because it offers a great possibility of avoiding technical or economic
problems.
Keywords: dual-power asynchronous generator, fuzzy logic, Vector control, wind turbine
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Abstract
The design, manufacture and performance of Pipes are mechanically quite well mastered
today. However, piping is not only made up of straight pipes. It is necessary to introduce other
elements, called accessories (flanges, reducers of sections, tees, elbows), which as connection
zones, are as many potential weak points. In the current state of things, we hide these
problems by over sizing the accessories.
This work of memory was carried out in order to study by the mechanical behavior of the
cracked elbows under a loading, it is in this perspective that we modeled the cracked structure
by three-dimensional calculations by finite elements have carried out the computer code
Abaqus. In this context, the numerical simulation of the rupture behavior (Mode I) of the
cracked pipeline subjected to different loads (Internal pressures) was carried out. For different
types of elbows, and different types of materials.
The comparison of PVC and HDPE materials is based on their resistance and their pressure
tolerance. While PVC is stronger and denser (heavier), HDPE is firmer, tougher, more
resistant to wear and tear, and tolerates higher temperatures.
Keywords: Elbow, Crack, polymer, HDPE, PVC.
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ABSTRACT
Industry is an economic activity that is shown as a pillar and as a force for the development of
society. Combined with its internal competitiveness, the need to create and adapt solutions to
all kinds of problems brings to the industry a trend of exponential growth. Answering to this
need, and in view of the desire to increase the automation and communication of the
components associated with the industry, Industry 4.0 is born. Realizing that the field of
robotics plays a fundamental role in the industry, as it is one of the great forces that enables its
progression, it is important to note that its traditional applications suffer from certain
limitations, which go against the ideals of the fourth industrial revolution, such as flexibility,
adaptation, and dynamism. Faced with the problems encountered in classical robotics, a new
and innovative approach, soft robotics, emerges. This new technology presents itself as a new
path to adopt in various applications in the industry. Soft robotics is an approach derived from
robotics, but with the particularity of using soft materials in robots.
It is derived from this context that the subject of this work emerges. The approach to a recent
area, as it is soft robotics, presents a lot of opportunities for the creation or innovation of
concepts. Thus, the development of an application in soft robotics was proposed, in particular
of a soft gripper. This is a very important mechanism in this area, which allows the handling
of numerous objects, thus ensuring a high fluidity, both in production lines and in other types
of different environments. By understanding that these essential characteristics are within
accordance with the principles of the discipline of soft robotics, it was concluded that it would
be the right path. This work reports all the necessary steps for the creation and development of
the design of a distinct and innovative soft gripper. The results of this work were very
positive, because the design of the equipment was completed, in a timely manner,
successfully, as well as its prototyping, complying with the requirements imposed.
Keywords: Industry 4.0, Soft robotics, Gripper, Additive manufacturing, Mechanical design.
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ABSTRACT
Adhesive joints are nowadays widely used in the industry, replacing mechanical joints in
many applications due to advantages such as more uniform stress distributions, lower cost,
good fatigue strength, and corrosion resistance. Currently, modelling techniques such as
cohesive zone models (CZM) have already demonstrated that it is possible to accurately
predict the strength of adhesive joints. Adhesive joints are particularly sensitive to peel
stresses, especially when brittle adhesives are used. However, in applications where
perpendicular substrates are required, T-joints are used, in which the adhesive layer is mainly
subjected to peel stresses. To try to improve the strength of T joints, in this work the biadhesive technique is studied, consisting of using two adhesives, placing a more ductile
adhesive at the overlap ends and a brittle one in the central area. To test this method in T
joints, various combinations of adhesives are tested. To evaluate these combinations, a
numerical study was carried out using the CZM technique, in the ABAQUS® software,
applying a tensile displacement to the T-part and clamping the base adherend. To the authors'
best knowledge, this is the first time this technique is applied to this type of joint with a biadhesive system. With the present work, it was initially possible to validate the CZM
technique with experimental results. The numerical work that followed showed that the
strength of T-joints significantly depends on the combination of adhesives used and that it is
possible to achieve significant increases in strength and dissipated energy in relation to singleadhesive joints.
Keywords: Adhesive joints, T-joints, Structural adhesive, Finite element method, Biadhesive, Cohesive zone models, Fracture toughness.
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ABSTRACT
Over the years, adhesive bonds have become increasingly relevant when one intends to use a
bonding process between two different materials. In addition to its widespread use in most
cases, its manufacturing process is generally cheaper than the other joining methods. To be
able to evaluate the performance and strength of the adhesive joint, numerical methodologies
based on the Finite Element Method (FEM) are used. In real cases, adhesive joints are also
subjected to dynamic loads, such as impact. Due to the scarcity of literature on the behaviour
of adhesive joints under impact, its study has become relevant so that all the used techniques
and tests performed are validated, so that it is possible to predict the behaviour of the joints to
this type of loading. The main objective of this work is to study the influence of cohesive
parameters in predicting the behaviour and strength of double-lap joints under impact loads.
For this purpose, numerical simulations by FEM and cohesive zone models (CZM) are
considered. Initially, a study was carried out with experimental data, to validate the proposed
technique for analysing impact-adhesive joints. To evaluate the influence of the cohesive
parameters, each cohesive parameter was varied from -75% to 100% of the original parameter
at 25% intervals, keeping the rest unchanged. The adhesives used for this numerical study are
the Araldite® AV138 and the Sikaforce® 7752. As adherend, the pre-preg Seal® Texipreg HS
160 RM was used in both cases. Validation of the proposed numerical technique was
successfully accomplished to model bonded joints under impact loads. It was concluded that
the cohesive parameters studied, except for tensile toughness (GIc), present relevance in the
behaviour of adhesives and, consequently, in the strength prediction of adhesive joints.
Keywords: Finite Element Method; Cohesive Zone Models; Impact; Drop-test; Double-lap
Joints; Structural adhesive.
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MECHANICAL DESIGN AND FINITE ELEMENT VALIDATION OF MIXEDMODE TESTING DEVICE FOR STRUCTURAL ADHESIVES
Alice R.F. Soares
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto
Raul D.S.G. Campilho
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto
INEGI – Pólo FEUP
Filipe J.P. Chaves
IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Vila Frescaínha S. Martinho
Isidro J. Sánchez-Arce
INEGI – Pólo FEUP
Pedro M.D. Carvalho
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto
ABSTRACT
In real applications, adhesive joints are subjected to mixed mode I+II loading. The tests
developed for mixed-mode loading are complex but considered highly relevant for fracture
characterization. There are several mixed-mode tests of which the Mixed-Mode Bending
(MMB) test stands out for its capacity to allow the variation of the mixed-mode ratio
practically without limitations. However, although there are several proposals for MMB test
device configurations, this test is still considered complex, and some of the current solutions
do not allow performing the test on stiffer materials.
The objective of this work is to design, numerically model and experimentally validate an
MMB test device for testing structural adhesives. A device with a simpler and more versatile
configuration was developed, designed, and manufactured. The prototype allows for
measuring the toughness of adhesive joints in several mixed-mode ratios, based solely on the
load-displacement (P-δ) curve and without the need of measuring the crack length (a). The
device was designed using computer-aided engineering (CAE) techniques; the device's
geometry was optimised for strength and lightness using these techniques. Subsequently, the
device was tested using a set of adhesive joints, from which fracture envelopes were obtained
and compared against the literature, presenting a good agreement with the reported data. As a
result, the developed device presents easy handling during testing and improved
characteristics in terms of its geometry, although robust. This device is suitable for test
specimens with high stiffness, allowing a maximum load of 20 kN.
Keywords: Mixed-Mode Bending, adhesive joints, structural adhesives, fracture mechanics,
fracture envelope, fracture toughness.
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PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE
CONDITIONS OF SOCIAL AND POLITICAL TURBULENCE AND UNREST
Nataliia VOLKOVA
Dr.of Pedagogy, Professor, Alfred Nobel University
Svitlana KOZHUSHKO
Dr.of Pedagogy, Professor, Alfred Nobel University
ABSTRACT
The emergence of conflict situations caused by confrontations in societies including military
action at various levels and of various scales (including wars) conditioned the authors'
decision to explore the problem of response of teachers of higher educational establishments
to these challenges and propose the implementation of some adaptation measures through
professional-and-pedagogical communication.
Therefore, the purpose of the study was to reveal the phenomenon "professional-andpedagogical communication", to present new highlights of professional-and-pedagogical
communication which must be taken into account by the teachers of higher education under
the conditions of unrest and war actions.
In connection with the above, the emphasis should be made on the establishing effective
interaction of the participants of educational process through the design of personalityoriented, emotional and supportive communication based on impartiality, sincere interest,
support and care for each other. Personality-oriented communication is treated here as a
complex psychological interaction that involves the performance of certain normative
functions with the expression of personal attitudes and feelings. It is aimed primarily at the
development of student personality and requires the level of activity in which the students do
not allow themselves to be conditioned by the circumstances prevailing around them
(including the pedagogical process itself) but to control and guide those circumstances,
develop individual strategy for conscious and systematic self-improvement. The teacher, who
is focused on personality-oriented communication, demonstrates openness, accessibility, and
creates opportunities for students to express their thoughts and feelings deliberately. He/she
must be fair, trust students, recognize their uniqueness, be interested in their lives, problems,
and be always ready to help them. As for the emotional-and-supportive type of
communication, it is highly beneficial for students during the extremal periods of social
upheaval, unrest and war conflicts because it reduces their stress threshold and motivates
them to lead a proper life, ensures the achievement of emotional-and-value unity and cohesion
in the duet “teacher and student”.
As the result, the principles of emotional-and-supportive communication of a teacher of
higher education have been identified; the reflexive or active listening (clarification,
paraphrasing, reflection of feelings, summarizing) was recognized as main tool during the
professional-and-pedagogical communication; the importance of teacher’s role in extremal
conditions was substantiated as the one that cannot be overestimated. Particular attention was
paid to highlighting the characteristics of pedagogical facilitation (cooperation, existence of
personal position, recognition of individuality and equality, self-disclosure, involvement of
everyone in joint activities, organization of working space, etc).
Keywords:
professional-and-pedagogical
communication,
personally-oriented
communication, reflective listening, emotional-and-supportive communication, facilitative
pedagogical communication.
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AN INTEGRATIVE REVIEW ON NEGATIVE EMOTIONS OF OLDER ADULTS IN
LATER LIFE
Joseph U. Almazan
RN, DScN, Assistant Professor, Nazarbayev University School of Medicine, Nazarbayev
University
ABSTRACT
Background: Older adults are a vulnerable population that require scientific, psychological,
and clinical attention. Although a number of studies explored the psycho-emotional needs in
late life, one critical gap in the literature is a dearth of studies that provides a comprehensive
review of negative emotional experiences and their antecedents associated in late life.
Aim: This integrative review aims to identify negative emotional experiences during older
adult years.
Methods: This review of articles from Medline, CINAHL, Science Direct, Web of Science,
ProQuest, and Taylor and Francis was undertaken and synthesize negative emotional
experiences during older adult years. We searched across six electronic databases (20052020) and identified 17 relevant articles, containing quantitative, qualitative, and mixed
method studies.
Results: Based on the review, we identified five negative emotions (sadness, anxiety,
frustrations, anger, and loneliness). These negative emotions were rooted from marital
problems, separation from families, medical problems, physical functioning and disability,
and financial limitations. Additionally, we identified common antecedents of negative
emotions.
Conclusion: At the center of numerous interventions, older adults are reinvigorated to obtain
an understanding of the antecedents of negative emotions.The complex array of emotions,
specifically of regrets and frustration in later life, is depicted by more negativity than
positivity. It could help in the development of strategies to prevent the causes of regret and
frustration that nurses see when working with older adults in a clinical practice setting.
Keywords: older adults, frustrations, nursing regrets, integrative review
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SANCTIMONIOUSNESS, HUMILITY AND CYNICISM IN MIDDLE AND OLDER
ADULTS
Uzma Nadeem
Department of Applied Psychology, School of Professional Psychology, University of
Management and Technology
Mahnoor
Department of Applied Psychology, School of Professional Psychology, University of
Management and Technology
Rasil Mumtaz
Department of Applied Psychology, School of Professional Psychology, University of
Management and Technology
Dr. Shahnila Tariq
Department of Applied Psychology, School of Professional Psychology, University of
Management and Technology
Abstract
The research was conducted to investigate the relationship Sanctimoniousness, Humility and
Cynicism in Middle and Older Adults. It was hypothesized that there is likely to be a positive
relationship between Sanctimoniousness, Humility and Cynicism in Middle and Older Adults.
It was further hypothesized that the Sanctimoniousness, Humility will likely to predict
Cynicism in Middle and Older Adults. The data was collected from middle and older adults
(N=200) of age range 40 to 65 years. The Self Righteousness questionnaire (SRQ; Felbo &
Belk, 1983); Cultural Humility Scale (Hook et al., 2013) and Change Cynicism Scale
(Helvaci, & Cavdar, 2017) were used as assessment measures. Results revealed that
Sanctimoniousness, Humility positively correlated with Cynicism in older adults as compared
to middle adults. There was significant difference on the basis of age on cynicism.
Sanctimoniousness was significant positive predictor of Cynicism. Findings of this research
could be implemented generally to improve the mental health issues in older adults.
Keywords: Sanctimoniousness; Humility; Cynicism; Older Adults
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SEX TRAFFICKING
Rupal Devi
Student of BALLB 1st year pursuing from BPS University of women
Abstract
Human Trafficking can be defined as the process of trapping people by violence, forcibly,
manipulation, exploitation. United Nations divides human trafficking into three categoriesSex, labour trafficking, removal of organs
Sex trafficking occurs when someone uses force, fraud or coercion to cause a commercial sex
act. A Commercial sex act includes prostitution, pornography and sexual performance done in
exchange for any item of value that can be money, drugs, shelter, food or clothes.
Sex trafficking can be happened with anyone, whether man, women or children of any caste,
class or religion, sex. People may get trapped into sex trafficking due to their poverty due to
their living standards.
Traffickers do false promises of providing moral and valuable job opportunities, improve their
standards of living, pay them loans, and then indulge them in sex trafficking and forced them
to pay their debts via forcing them into commercial sex act.
Sex trafficking not only happen physically via meeting or getting your contact with
someone.As digitalization is spreading all over the world, yet it has various merits but
demerits. As well, sex trafficking is also happening via digital. People get trapped via various
social media sites like dating apps or with various advertisements, which may lead to various
bad impacts on minors and get them indulge into Sir, ill, social or sexual which is also a part
of sex trafficking.
Keywords: sex trafficking, can be with any gender or sex, can be happened in physically
meeting or via digital facilities
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ARE WE CONSCIOUS WHEN WE OBEY?
Elif Pınar BALBAL
Bilkent University, Dep: Computer Science
Abstract
In daily life all people obey someone, realizing or not. This sometimes happens to the state as
a citizen or to the teacher as a student. The degree of consciousness in these obedience
processes is a matter of debate. In this study, the definition of consciousness, its existence in
the obedience process and when and how it can disappeared are mentioned. First the
bicameral mind hypothesis, which is a hypothesis describing the primitive structure of
obedience region in the brain, was mentioned. Afterwards, the effect of obedience on
organized crimes was examined. Stanley Milgram’s electric shock experiment is also
included. Stanley Milgram’s experiment clearly shows that when people obey, they do as they
are told without questioning. Later on, the relationship between bicameral mentality and
consciousness was examined. Since the bicameral mentality is very primitive, it does not
contain consciousness. Over time the bicameral mentality collapses and with this collapse,
consciousness emerge. In The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral
Mind by Julian Jaynes, this collapse of bicameral mind and the emergence of consciousness
were mentioned.In the light of these issues, the following conclusion was reached: Person
being obeyed consciously chosen at the beginning, but the consciousness may disappear
during the obedience process. So consciousness can be dysfunctional over time. This is also
the cause of many crimes. Because of this, the degree of consciousness is really important.
Increasing the level of consciousness can prevent these situations. In order to prevent all these
crimes, it is foreseen to create a moral awareness as a solution.
Keywords: Consciousness, Bicameral Mind, Obedience
Introduction
Obedience in general means submission to an authority or power, fulfilling their wishes. In
today’s world, obedience is often seen as powerlessness and helplessness. And most people
fight against authority. To give an example, all states today have an authority. And the people
are obliged to submit to the authority of the state. They have to abide by the laws of the state.
Families also can be given as a smaller example. In families, parents have authority over
children.
Whether consciousness is active in the obedience processes mentioned above is an important
issue of debate. Many scientists have put forward their ideas on this subject so far. I believe
that consciousness is partially active in the obedience process. A person consciously chooses
the person to obey. Only in the process of obedience, consciousness can disappear. Therefore,
although it is active at the beginning, it may become dysfunctional over time. And in this
research paper, I will try to present arguments supporting this thesis. Throughout this paper
the definition of “consciousness” will be “The sensation of being inside the brain, feeling and
experiencing the environment, having a soul. Or basically the state of experiencing and
feeling the environment on a personal level.” While explaining the relationship between
obedience and consciousness, the bicameral mentality theory, which is actually the starting
point of obedience, should also be mentioned. Throughout this paper, I will talk about the
bicameral mindset, its relation to consciousness, and finally, the relation of consciousness of
obedience.
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The Bicameral Mindset
The bicameral mind is a hypothesis in psychology and neuroscience that argues that the
human mind once operates in a state where cognitive functions are divided between a part of
the brain that seems to “talk” and a second part that listens and “obeys” (Jaynes, 1976) In his
book, The Origin of Consciousness in The Breakdown of the Bicameral Mind, Julian Jaynes
defined the bicameral mind as the primitive brain structure of human. According to Jaynes,
the brain’s information processing consists of communication between these two parts. The
“talking” part gives the orders and the “obeying” part obeys these orders. Also there is other
research done on this subject. In a study on language learning, it was concluded that the brain
is similarly divided into two. According to this study, there are two areas in the brain. It called
Wernicke’s area and Broca’s area. Wernicke’s area is responsible for producing speech.
Broca’s area is responsible for taking these speeches and generating movement. (Unger et al. ,
2021, p.2) The relationship between these two parts of the brain can be given as an example
of the relationship between authority and obedience.
Effect of Obedience in Crime
Crimes and the causes of them are always something that is wondered and investigated. In
general, large and organized crimes do not ocur with the thought and action of a single
person. Many factors can be mentioned in this. One of the most important factors is that some
powerful people direct other weak people. So in a way, they manipulate them. In this case, the
concepts of authority and obedience emerge. The powerful side gives the orders and other
side obeys them. The fact that the effect of authority and obedience in crimes is quite high has
also been proven by certain studies (Javaid et al., 2020, p.5). Also there is a study called
Stanley Milgram’s Electric Shock Experiment. The aim of this experiment was basically to
determine the degree of obedience displayed by individuals in different situations. In this
experiment, Milgram recruited 40 subjects. He told these subjects that some of them would be
teachers and some would be students or learners by drawing lots. But in fact all participants
were teachers and the “students” were actors. Then the teachers and the students were taken to
two different rooms. And the teachers asked different predetermined questions to the students.
Then the teachers were asked to give an electric shock for each question the student didn’t
know. The electricity level started at 15 volts and increased by 15 volts for each question. But
of course teachers were not in reality giving any electricty because all students were actually
actors pretending to receiving electric shock. At first experiment was really comfortable but
as the voltage increased problems started to arise. The actor started to react with screams and
kicks to increased voltage values. As the players’ reactions increased, the participants began
to feel uncomfortable and wanted to end the experiment. But they were only one thing “For
the experiment you have to continue.”. Finally electricity reached up to 450 volts. And the
surprising result was that 65% of the participants continued the experiment despite all
screamings and beggings (Dolinski et al., 2020, p.6). Moreover, there was no sanction to be
applied to the participants. They were just simply ordered to continue. Based on this
experiment and result, Milgram showed how people obey authority.
After the authority’s influence on crimes was proven, another question came to mind. How
can these crimes can be prevented? At this point, the idea of creating a moral awareness has
been put forward. Moral awareness is basically, an application that a decision to be made
should be examined ethically and found appropriate (Javaid et al., 2020, p.3). By creating
moral awareness in the society, crimes related to authority can be reduced. This will create an
effect on people that makes them to stop and think before they obey the order given to them.
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Considering all these researches and experiment, it can be said that crimes based on authority
and obedience are very common. The way to prevent them is to increase consciousness of
society on this issue. And this can be done by raising moral awareness.

Emergence of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind
The bicameral mind, is actually a very primitive mindset. According to Jaynes, the emergence
of the bicameral mind was so early. Also in his book called The Origin of Consciousness in
the Breakdown of the Bicameral Mind, he argued that the emergence of consciousness began
with collapse of the bicameral mentality when the two hemispheres began to be integrated. So
when this primitive mentality gone, consciousness came.
Jaynes defined consciousness as “the ability to introspect”. (Jaynes, 1976) Also he said that
consciosness is a learned behaviour. It can be said that consciousness is related to making
sense of the environment. And it is not something that came from the time we born, it is a
learned process. Because according to Jaynes, consciousness is something after than
bicameral mind. So consciousness emerged afterwards.Based on thisi it is concluded that the
first humans were not actually conscious.Because the collapse of bicameral mind took place
later. All this shows that consciousness is something that formed and learned later. Also he
said that “Revolutionary idea that human consciousness did not begin far back in animal
evolution.”(Jaynes, 1976). Since the bicameral mentality is so primitive, consciousness is
formed by the collapse of this mind structure.
Considering all these reasons it can be said that the emergence of consciousness come after
the collapse of bicameral mindset. When the rather primitive bicameral mind structure
disappeared, consciousness, a more advanced feature, began to come into play. And since this
consciousness is a learned process for Julian Jaynes, it is open to developed over time.
Conclusion
In conclusion, since obedience takes place in many parts of our daily lives, the level of
consciousness in the obedience process is very important. And in line with the above
mentioned topics and evidences presented, it can be said that obedience is not always a
conscious act. Perhaps the person being obeyed consciously chosen at the beginning, but the
consciousness may disappear during the obedience process. So consciousness can be
dysfunctional over time. This is also the biggest factor in obedience in crimes. People loses
their consciousness during this obedience process and they become individuals who do
whatever the criminals say. Of course there are some solutions to aviod these crimes. The
most accepted solution is creating a moral awareness as I mentioned above. By creating a
moral awareness it is possible to make people think before obeying the orders subconsciously.
While we obey our teacher as students, our state as citizens, our parents as children, we must
do this as consciously as possible. So creating a moral awareness can help us with this
problem.
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REFLECTING THE OF EXPLANATION AND UNDERSTANDING AND
INTERPRETATION THE LINK BETWEEN THE PHILOSOPHICAL
HERMENEUTICS OF DASEIN "BEING WEIGHT" MARTIN HEIDEGGER IS A
DIFFERENT STEP THAN "METHODOLOGICAL HERMENEUTICS"
Vorya Shabrandi
Knowledge of Master of International Relations University of Guilan Iran
ORCID: 0000-0002-6013-2115
ABSTRACT
In Iran, some have identified Martin Heidegger as the world's most important and advanced
philosopher of the next century, and even said that the world remains, will remain. We have
strongly sanctified Heidegger in Iran, but in a philosophical country like England they are not
good with his thinking. There is a rumor that he wrote some of Hitler's speeches. The first
book published by Heidegger in Persian was the translation of seyyed Ahmad Fardid. From
What is Philosophy? From March 1953, for the first time an article entitled "From Kant to
Heidegger" by seyyed Ahmad Fardid in the Magazine of Speech until 1988, the book "What
is Philosophy?" Martin Heidegger was translated into Persian and made available to Persian speaking audiences, the name of Heidegger repeatedly in Iranian philosophical circles and
caused controversy. In other words, at 78 years since Heidegger's introduction to Iranians
until the first translation of his work, Heidegger's name was the quotation of Iranian
philosophical and intellectual circles without a book published. Heidegger is usually
considered to be existentialists. This is both true and incorrect. Because, despite the ambiguity
of his philosophy and sometimes two -part, it seems that we are faced with a philosopher and
a philosophy who makes every effort to protect the ontological or " Beingology " position.
What is the subject of the who and what his difference with the existentialist philosopher is
what we will explain below? This article seeks to present philosophical hermeneutics from
Heidegger's view, and it has been shown that hermeneutics has entered a different phase of
"methodological hermeneutics" with the book "The Being and Time ". To do this, we have
dealt with one of the important books of the book "Being and Time", " exist ". "Dasein" as a
being thrown into life and has the abilities to reach the future that is original and original,
which requires Heidegger to understand and interpret. Heidegger is sometimes written by
Dasein, sometimes separate and with the Da-Sein distance line. In the first case, Dasein is
man because it is open and open to existence. And in the second use, the meaning is still
human, but because it is the embodiment of existence. Heidegger, when he speaks of Dasein,
is the same human being. The literal meaning of the word is: "Being - there", meaning that
man is "there - Being " is paying attention to his body. Heidegger entered a phase of his
traditional discussion with Heidegger's book "Being and Time". Instead of interpreting and
interpreting the text like Dilthety and Schleiera Macker, Heidegger seeks which interpretation
of "valid" and "invalid" and, instead of presenting a "method" to interpret the text, entered a
new valley. Rene Descartes began to escape the doubt and find a certain point for philosophy
of "self" and concluded that "I think, then". As a being who doubts in all things, man is the
human being who believes in the mind. So, this person is skeptical, and there is no doubt
about being. In his philosophy, Heidegger examined this man or, according to him, "Dasein".
Not from the angle that, like Rene Descartes, to find a certain point for his philosophy, but on
the basis that he wanted to mean existence. For Heidegger, the "being" that seeks the meaning
of being, who is in his own way and is an interpretation and understanding, is "Dasein"
himself.
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So first one has to examine this "Dasein" as a phenomenon. In this field, Heidegger was
influenced by his master, Edmund Husserl. Heidegger examines "Dasein" that has been
"thrown" or "thrown" into the text of life.
Keywords: Mart Heidegger, methodological hermeneutics, existentialist,Phenomenology,
Ontology, Dasein, throwing, Interpretation.
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THE EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT OF RELIGIOUS
GOVERNMENT IN THE DISCOURSE OF THE REVOLUTION IN IRANIAN
SOCIETY, EMPHASIZING THE THOUGHT AND OPINIONS OF IMAM
KHOMEINI
FROM THE BEGINNING TO THE END OF INTELLECTUAL
LIFE
Vorya Shabrandi
Knowledge of Master of International Relations University of Guilan Iran
ORCID: 0000-0002-6013-2115
Abstract
Among the issues that are not possible on the political thought of Imam Khomeini
, the
analysis and interpretation of Imam Khomeini's
movement as a reference as well as a
prominent religious leader, is not possible in politics without understanding his intellectual
foundations. The nature of religious and divine political thought is a good criterion for
explaining this idea, with the emphasis of Imam Khomeini's 's
thoughts and opinions
from the beginning to the end of his intellectual life. Because of the years of experiences of
Imam Khomeini's
struggle with tyranny and colonialism on the one hand, as well as the
comprehensive and executive guidelines of a decade of Islamic rule on the other. Imam
Khomeini's political thought was based on the foundation of the Velayati-e Faqih theory
(Guardianship of the Islamic Jurist), which, although a long history in Shia jurisprudence, was
only in his intellectual-intellectual system that was so widely expanded, flourished and as a
model. Coherent political-religious, in the field of political and social practice, was presented
to the revolutionary society of Iran. Explaining Imam Khomeini's works and statements, at
least from the early years of the 1941s (specifically in the book KASHFOL AL-SARRAR,
which was written and published in 1944 ) The thought of the jurisprudence of the
jurisprudence in their intellectual-political poem was considered to be consolidated; Since the
June 15, 1979 incident, Imam Khomeini
sought to launch a new framework for the
future political and social life of the Iranian Muslim community by a more coherent and
systematic plan for the jurisprudence of the jurisprudence. It was thus that in February 1970,
the Islamic Revolutionary Guards' thought in the Sheikh Ansari Mosque in Najaf in Najaf,
which was quickly published and published as a book and was delivered to its audiences in
Iran and abroad. It was on the basis of this idea that Imam Khomeini
presented an up -to
-date strategy to expand the theory of the jurisprudence in the field of political action that the
Islamic Republic's establishment of the government presented the post -revolutionary system
of Iran in its content and republicanism. He guaranteed in the method. Imam Khomeini, who
had played a decisive role in expanding and updating political thought based on the theory of
the jurisprudence of the jurisprudence, ultimately drafting the theory of the "divine
jurisprudence" in the theory of the theoretical-intellectual bottlenecks in the subject. They
created the government and the affairs of the Muslim community. Accordingly, the purpose
of this study is to identify and explain the components of Imam Khomeini's political thought
in the victory of the Islamic Revolution by emphasizing the discourse of the revolution in
Iranian society. This article, while examining Imam Khomeini's political jurisprudential
thought, seeks to explain the causes of Imam Khomeini's
success in establishing a new
political system in accordance with his writings and writings. An examination of Imam
Khomeini's
most important elements of political thought shows that the evolution of his
thought from reform thought to revolutionary thought, ijtihad, as well as the implementation
of Shia concepts in government, will bring this thought and form Islamic government.
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It's been. The belief and popular nature of the Islamic Revolution and the system arising out
of it, on the one hand, made the hostility of the world ruling powers. In this article, the
descriptive -analytical approach will explain why, the importance and necessity of religious
political thought in the discourse of the revolution in Iranian society, with the emphasis on
Imam Khomeini's
thought and opinion from the beginning to the end of Imam
Khomeini's intellectual life. In the thought of Imam Khomeini, while the nature of religious
political thought in the discourse of the revolution is due to the ideological characteristics of
the Islamic Revolution as a duty and duty and based on the basis of belief, it is also inevitable
in terms of regional and international realities. On the other hand, from the point of view of
Imam Khomeini in the nature of religious political thought, nations should be considered
aimed at the comprehensive dimensions of the nature of religious political thought in order to
meet the goals and interests of the Islamic Republic of Iran in the transnational environment.
There are many evidences that show that when the Imam's political thought was not dynamic,
the Iranian revolutionary system would have been faced with early political-intellectual and
theoretical impasses from the very beginning. The Iranian people's revolution with Islamic
content can almost say that it Suddenly had ended the life of the Pahlavi government, and now
faced a new situation that requires solutions based on Islamic-Shia teachings and religious
practices in various political, social, cultural, economic, and so on. It was soon revealed that
the traditional Shia jurisprudence, in a position to the extent that there were numerous issues
in various respects, would not be enough to be held accountable. It was in this context that
Imam Khomeini's expanding political-theoretical views in various political, economic and
social spheres in a gradual but continuous process made the process of establishment,
strengthening and consolidating the position of the Islamic Republic with increasing capacity.
From the outset, his role in establishing the "Islamic Republic" system, which was a clever
and artistic combination of Islam and republicanism and offered a new model of politics and
government to Iranian society, paved the way for the potential political impasses facing the
country and the system. he opened. As the final formulation, regulation and approval of the
Islamic Republic of Iran's constitution in 1979, which created a delicate balance between
Islam and the revolutionary system of Iran and paved the way for institutionalization and
formation of the country's executive and managerial structures in different ways, primarily.
His pragmatic and forest eristic political-intellectual attitudes and perspectives and
perspectives. At various stages of all the years leading up to the year 1990, Imam Khomeini
political interests and strategies played a decisive and first-degree role in resolving the
problems and openings of the theoretical-thought-the-staircase of the Islamic Republic in
various political, social and economic spheres. It was also in line with this goal that, with his
proposal in 1989, the Expediency Council was formed, which, in addition to resolving the
disputes of the government forces, was the advisory arm of the leadership on the issues of
society and the system.
Keywords: Imam Khomeini, Religious Political Thought, religious government, Velayati-e
Faqih(Guardianship of the Islamic Jurist), Revolutionary Discourse, Islamism Republican,
Shia jurisprudence.
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A COMPREHENSIVE REVIEW ON PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF
SHILAJIT
Sidra Mohiuddin Soofi
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University
of Karachi
Associate Professor Dr. Afshan Siddiq
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University
of Karachi
Abstract
A herbo-mineral like Shilajit is one of the many in the Ayurveda which is consumed for a
number of ailments and diseases. It is a wonder drug which originates as a dark brown sticky
exudate from the deep rocks of Hindukush, Bhutan, China, Nepal, Himalayan belt, Pakistan
and the U.S.S.R.. It is consumed on daily basis by Sherpas and children of Nepal and North
India. Shilajit is a millenary product of nature as decomposition occurs through centuries by
microorganisms.
The Himalayan villagers reported discovery of shilajit’s power use, as they observed a wide
range of health benefits after its daily consumption. Its clinical uses include: anti-aging,
rejuvenation, for skin, gastrointestinal, hematological, lymphatic, immunologic diseases,
cancer, infectious diseases and anti-diabetic agent. The main mechanism of it’s action is that
it enhances ATP (Adenosine 5’-triphosphate) production resulting in improved physical
performance, relieves fatigue and altitude sickness. It is an antioxidant, anti-inflammatory,
cholinergic, anti-dyslipidemic and adaptogenic agent. It helps restore iron deficiency anemia.
It reduces withdrawal related anxiety, reduced alcohol intake and increases water intake. It
can lower the liver enzymes, LDL (low density lipoprotein) and triglycerides while increasing
HDL (high density lipoprotein). Shilajit can enhance peristalsis and digestion as it is a natural
laxative. It promotes osteoblast cells survival. It is known to improve total sperm count,
motility and testosterone levels in males. Shilajit is an antiviral against HSV1 (herpes simplex
virus), HSV2, HCMV (human cytomegalovirus), HIV-1 (human immunodeficiency virus)
and RSV (respiratory syncytial virus) viruses. It is also a prevention of Alzheimer’s disease,
enlarged spleen, epilepsy, nervous disorders, chronic bronchitis, renal stones, edema,
jaundice, anorexia, allergy and genitourinary disorders.
Keywords: Shilajit, Anti-inflammatory, Antioxidant, Antiviral, Altitude sickness,
Alzheimer’s disease, Adaptogenic
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IMPROVED BIOAVAILABILITY OF EBASTINE THROUGH DEVELOPMENT OF
TRANSFERSOMAL ORAL FILMS
Associate Professor Muhammad Irfa
Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Government College
University
Abstract
The main objective of this research work was the development and evaluation of
transfersomes integrated oral films for the bioavailability enhancement of Ebastine (EBT) to
treat allergic rhinitis. The flexible transfersomes, consisting of drug (EBT), lipid
(Phosphatidylcholine), and edge activator (EA) Polyoxyethylene sorbitan monooleate or
Sorbitan monolaurate, were prepared by conventional thin film hydration method. The
developed transfersomes were further integrated into oral films using solvent casting method.
Transfersomes were evaluated for their size distribution, surface charge, entrapment
efficiency (EE %) and relative deformability. Whereas the formulated oral films were
characterized for weight, thickness, pH, folding endurance, tensile strength, % elongation,
mucoadhesion, degree of crystallinity, water content, content uniformity, in vitro drug release,
ex-vivo permeation as well as in vivo pharmacokinetic and pharmacodynamics profile.The
mean hydrodynamic diameter of transfersomes was detected to be 75.87 ± 0.55 nm with an
average PDI and zeta potential of 0.089 ± 0.01 and 33.5 ± 0.39 mV respectively-. The highest
deformability of transfersomes of 18.52 mg/sec was observed in VS-3 formulation. The
average entrapment efficiency of the transfersomes was about 95.15 ± 1.4 %. Transfersomal
oral films were found to be smooth with an average weight, thickness and tensile strength of
174.72 ± 2.3 mg, 0.313 ± 0.03 mm, and 36.4 ± 1.1 MPa respectively. The folding endurance
measured to be 132 ± 1 with a pH and elongation of 6.8 ± 0.2 and 10.03 ± 0.4 % respectively.
The ex vivo permeability of EBT from formulation ETF-5 was found approximately 2.86
folds higher than the pure drug and 1.81 folds higher than plain film (i.e. without loaded
transfersomes). The relative oral bioavailability of ETF-5 was 2.95 and 1.7 folds higher than
that of EBT-suspension and plain film respectively. Also, ETF-5 suppressed the wheal and
flare completely within 24 h. Based on the physicochemical considerations as well as in vitro
and in vivo characterizations, it is concluded that the highly flexible transfersomal oral films
(TOFs) effectively improved the bioavailability and antihistamine activity of EBT.
Keywords: Bioavailability, Ebastine, Edge activator, In vivo, Phospholipids, Transfersomes
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PRELIMINARY SCREENING FOR ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF
Clematis hedysarifolia DC PLANT EXTRACTS
Sonali Ramrao Gawali
Department Of Pharmacognosy, MGVs Pharmacy College
Dr. Jitendra Y. Nehete
Department Of Pharmacognosy, MGVs Pharmacy College
Abstract
Clematis hedysarifolia DC has been traditionally used in the treatment of fits, skin disease,
and rheumatic pain. But no systematic pharmacological work has ever been carried out on the
plant to validate its traditional claims. Thus, the present study was planned to investigate
antiinflammatory activities of C. Hedysarifoia DC leaves and stem parts using carrageenaninduced paw edema model in rats. The pet ether, ethyl acetate, n-butanol and ethanolic leaf
and stem extracts of Clematis hedysarifolia DC. were assessed for its anti-inflammatory effect
in animals. The ethanol extract of both stem and leaves showed a significant inhibition of
carrageenan-induced rat paw edema in Wistar rat at the dose of 400 mg/kg. Phytochemical
screening of plant showed presence of triterpenoids,Flavonoids and sterols as major classes
of phytoconstituents. Finally, it can be concluded that these phytoconstituents could be
responsible for the observed antiinflammatory activities.
Keywords: Antiinflammatory activity, Clematis hedysarifolia, carrageenan, paw edema
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THE USE OF GEOELECTRICAL TECHNIQUES TO DETERMINE THE
POTENTIAL OF GROUNDWATER IN OGU-BOLO COMMUNITY
Minaibim Ellerton ABBEY
AMAE Research Group, Physics Unit, School of Applied Sciences, Federal Polytechnic of
Oil and Gas Bonny
ORCID: 0000-0002-9484-3919
Dabebara Minaibim ABBEY
AMAE Research Group, Chemistry Unit, School of Applied Sciences, Federal Polytechnic of
Oil and Gas Bonny
ABSTRACT
In the Ogu-Bolo settlement in Rivers State, Nigeria, geoelectrical techniques were used to
determine the groundwater potential, with the goal of finding the depth, thickness, resistivity,
and lithology at which drinkable water may be obtained. Vertical Electrical Sounding (VES)
with Schlumberger configuration is the geoelectrical approach employed in this study. The
VES data were run through an iteration program (IPI2WIN), which revealed that the area is
made up of top soil, clay, muck, and sand. According to the interpretation, the interested layer
under the geoelectric section is sand (made up of fine – coarse sand) in AMAE1-2, which
denotes two aquiferous zones, the first of which has a resistivity range of 183.00m to 206.00m
at a depth of 18.7m to 18.8m and a thickness of 14.0m to 14.10m, and is located at the third
geoelectric layer with shallow depth that can be easily contaminated, and the second aquifer,
which is located in the fourth geoelectric layer and has sufficient depth and thickness for
potable water, has a resistivity range of 292.00m to 401.00m at a depth of 41.50m to 41.80m
and a thickness of 22.7m to 23.1m.
Keywords: Groundwater, Saturated Layer, Geoelectrical Techniques, Schlumberger
Configuration
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DETERRENCE OF PIRACY EMPLOYING IR TRANSMITTER FOR
STEGANOGRAPHY SYSTEM
Prof. Dr. A.M.Prasanna Kumar
Department of Electronics & Communication Engineering, ACS College of Engineering
ORCID: 0000-0002-8819-4078
Prof. Dr. Vijaya S.M
Department of Electronics & Communication Engineering, Rajarajeswari College of
Engineering
ORCID: 0000-0002-8893-6537
ABSTRACT
Moving picture entertainment is a foremost source of amusement for populace during today’s
existence. To keep amused populace a lot of speculation is put into film production by the
motion picture maker. Their endeavour is individual ruined by few people by pirate the
movies substance. They accomplish it by capture the videocassette recorder recording in
mobile phone camera in addition to upload it to websites or put up for sale it to people which
cause huge loss. In this research work we are propose a novel technique for reduction of film
piracy by avoiding fake video recordings of video in theatres. An indistinguishable luminosity
is projected starting the display to the complete spectators that spray on the camera lens which
is sensitive to infrared light rays Makes the recorded video unfit to watch. A method is
developed for anti-piracy system for film industry using steganography technique in
MATLAB
Keywords: IR Rays; Steganography; Color detection algorithm; Cryptography.
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INFLUENCE OF ACTIVATION ENERGY ON TRIPLE DIFFUSIVE ENTROPY
OPTIMIZED TIME-DEPENDENT QUADRATIC MIXED CONVECTIVE
MAGNETIZED FLOW
Bharath Goudar
Department of Mathematics, Karnatak University
ORCID: 0000-0001-5816-353X
ABSTRACT
The flow over a wedge with chemical reaction and activation energy gain widespread
applications in food processing, insulation, oil reservoir, compound creations, catalysis, etc.
The vast applicability of activation energy with a binary chemical reaction comprising
multiple diffusions and the time-dependent nature of the entropy optimized flow drawn our
attention to this work. The consequences of time, activation energy, diffusions of liquid
hydrogen and oxygen, magnetic field over a wedge in the quadratic combined convection
flow with entropy analysis are explored to achieve more mechanically realistic outcomes. The
nonlinear dimensional coupled partial differential equations (PDEs) which govern the
modelled phenomenon are tackled with the aid of non-similar transformations,
Quasilinearization technique followed by implicit finite difference scheme and Varga’s matrix
inverse procedure. The study's findings are visualized using graphs of various profiles and
gradients. The entropy generation can be minimized by upsurging the magnitude of
temperature difference ratio attribute T . The higher wedge angle results in lower fluid
motion. The activation energy boosts liquid hydrogen and oxygen concentration distributions,
while the chemical reaction parameter declines the concentration distribution. This behaviour
is due to higher values of the chemical reaction parameter leading to more destructive
chemical reactions. On the other hand, a low temperature and high activation energy result in
a slower reaction rate. The current steady-state findings are compared with the results
available in the literature. The comparison of results reveal that the outcomes are in good
accord with existing literature.
Keywords: Unsteady flow; Entropy Generation; Activation Energy; Quasilinearization
technique; Finite difference scheme; Quadratic combined convection.
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THE QUADRATIC CONVECTIVE FLOW OF WILLIAMSON NANOFLUID WITH
MULTIPLE DIFFUSIONS
Mr. Sunil Benawadi
Department of Mathematics, Karnatak University
ORCID: 0000-0002-3163-9101
ABSTRACT
The present work will characterize the heat and mass transport phenomena in the nonlinear
combined convective Williamson nanoliquid flow along with the moving plate in a
continuously moving parallel free stream. The nonlinear thermal radiation and diffusions of
chemical species such as liquid Nitrogen and liquid Ammonia are also considered in this
analysis. The physical problem is modelled mathematically as a set of nonlinear coupled
partial differential equations with suitable boundary conditions. The governing equations are
expressed in the dimensionless form by utilizing non-similar transformations. Further, we
employ the Quasilinearization technique and implicit finite difference scheme for numerical
computation. The results are discussed with the aid of graphs and tables. The drag coefficient,
rates of heat and mass transports are pronounced more for higher values of nonlinear
convection, while reverse behaviour can be observed for the Williamson parameter.
Moreover, the mass transfer rate for liquid Ammonia is approximately 22% more than that of
liquid Nitrogen. So obtained numerical results in this analysis are compared with previously
published works and achieved an excellent agreement.
Keywords: Mixed convection; Nonlinear thermal radiation; Williamson Nanofluid; liquid
Nitrogen; liquid Ammonia; Quasilinearization.
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ANALYTICAL STUDY OF CURRENTS FROM FLUXES OF THE SHUNT
TRANSFORMER USED IN MAGNETRON POWER SUPPLY FOR GENERATORS
INDUSTRIAL MICROWAVES
Dr. Hayat ELKHATAT
Electrical Engineering Department, University of Abdelmalek Essaadi
ORCID: 0000-0002-5776-1244
Prof. Dr. Derrhi mostafa
Electrical Engineering Department, University of Abdelmalek Essaadi
Prof. Dr. Said DLIMI
LEIE, Dept. of Physics, Faculty of Sciences, University Chouaib Doukkali
ORCID: 0000-0002-3086-5430
ABSTRACT
In this article, the magnetron power supply for industrial microwave generators consists of a
high voltage magnetic shunt transformer that feeds the magnetron via a voltage doubler. The
experimental survey of the transformer flows made it possible, by application of an analytical
method, to find their equations. The knowledge of the equations of these flows, the use of the
Ampere theorem, the identification of the equation of curve B(H) the material used in the
magnetic circuit and the use of the values of the geometric parameters of construction of the
transformer made it possible to determine the equations and curves of its currents. The present
study, which deals with the power supply of the 800 Watts magnetron at 2450 Mhz, can be
extended to the 1000 Watts and 1200 Watts magnetrons.
Keyword: Industrial microwave generators, High voltage magnetron power supply Shunt
transformer, Ampère theorem
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SIMULATION AND OPTIMIZATION OF A SOLAR PUMPING SYSTEM FOR
AGRICULTURAL IRRIGATION
Prof. Dr. Said DLIM
LEIE, Dept. of Physics, Faculty of Sciences, University Chouaib Doukkali
ORCID: 0000-0002-3086-5430
Prof. Dr. Lhoussine LIMOUNY
ESIM, Dept. of Physics, Faculty of Sciences and technics, University Moulay Ismail
ORCID: 0000-0003-2635-2410
Dr. Hayat ELKHATAT
Electrical Engineering Department, University Abdelmalek Essaadi
ORCID: 0000-0002-5776-1244
ABSTRACT
In this manuscript, we have analyzed and simulated the behavior of a photovoltaic pumping
system using the pSpice software. In order to better understand some of the system's specific
regimes, and in particular the permanent magnet DC motor, we have shown the simulation
results of the motor-pump-hydraulic circuit assembly while feeding the motor directly from a
fixed DC voltage, and then we have associated to this assembly a photovoltaic generator that
feeds directly the pump drive motor. We have found an acceptable efficiency of the motorpump system for minimum sunlight values and excellent for higher values.
Keywords: Photovoltaic, DC motor, Agricultural pumping

836

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

IMPACT OF THERMAL RADIATION ON AN UNSTEADY CASSON NANOFLUID
FLOW OVER A STRETCHING SURFACE
G.P. Ashwinkumar
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
C. Sulochana
Department of Mathematics, Gulbarga University
N.Sandeep
Department of Mathematics, Central University of Karnataka
Abstract
This article employs the analytical approach to examine the heat and mass transfer
characteristics on an unsteady flow of Casson nanofluid past an elongated surface with
viscous dissipation and thermal radiation effect. A perturbation technique is adopted to tackle
with the flow governing equations. Copper, Silver and Ferrous nanoparticles are submerged in
water separately. Roles of nanoparticle volume fraction, thermal radiation, magnetic field,
stretching parameter, heat source/sink, a chemical reaction on velocity, thermal and
concentration attributes along with wall friction, heat, and mass transfer rates are
demonstrated with the aid of graphs and tables. Dual nature is witnessed for Newtonian and
non-Newtonian fluid cases. Obtained results demonstrate the volumetric size, shape and
conductive property of the nanoparticle play an important role in enriching the effectiveness
of convection heat transfer of nanofluids. Also, Casson fluid has a tendency to reduce the
velocity of the fluid due to its higher viscidness.
Keywords: Casson fluid, Nanoparticles, Viscous dissipation, Dufour effect, thermal
radiation.
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SIMILARITY SOLUTION OF 3D CASSON NANOFLUID FLOWS OVER A
STRETCHING SHEET WITH CONVECTIVE BOUNDARY CONDITIONS
G.P. Ashwinkumar
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
C. Sulochana
Department of Mathematics, Gulbarga University
N.Sandeep
Department of Mathematics, Central University of Karnataka
Abstract
In this study, we analyzed the three-dimensional magnetohydrodynamic Newtonian and nonNewtonian fluid flow. Heat and mass transfer over a stretching surface in the presence of
thermophoresis and Brownian motion is investigated. The transformed governing equations
are solved numerically via Runge-Kutta based shooting technique. We obtained good
accuracy of the present results by comparing with the exited literature. The influence of
dimensionless parameters on velocity, temperature and concentration profiles along with the
friction factor, local Nusselt and Sherwood numbers are discussed with the help of graphs and
tables. It is found that an increase in the stretching ratio parameter enhances the heat and mass
transfer rate. The heat and mass transfer rate in non-Newtonian fluid is comparatively high
while compared with the heat and mass transfer rate in Newtonian fluid.
Keywords: Newtonian and Non-Newtonian fluids, Thermophoresis, Brownian motion,
Stretching sheet.
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EFFECT OF PRANDTL NUMBER ON EMHD NANOFLUİD FLOW TOWARD A
VERTICAL SHEET
Yahaya Shagaiya Daniel
Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science. Kaduna State University
Abstract
This research work examines the influence of Prandtl-number on electrical
magnetohydrodynamic Nano liquid toward vertically surface: stretching sheet. The governing
model which is Partially-Differential-models (PDE’s) is transformed into ordinary differential
equation (ODE’s) with the help of transformation technique. Therefore, the governed
equations with their respective boundary conditions are then computed via implicit finite
difference scheme. Hence the emerging parameters quantities on the velocity, energy, and
concentration distributions are graphically demonstrated and details analysis presented. The
current results shows that high amount of Prandtl-number intensified the rate of heat-transfer
over the stretching sheet system.
Keywords: EMHD, Prandtl number, Nanofluid, Stretching sheet, Keller Box method.
1. Introduction
The mixed convective heat transfer applications spread widely in fields of science and
engineering namely: geothermal systems, solar-temperature-collectors, cooling identified in
electronic-equipment, lubricants, cooling mechanism in nuclear-reactors, beside space
science/technology, and so forth. The central characteristics of nanofluid: thermal
conductivity enhancement. Hence, the derived property of nanoparticles is extraordinary in
convective heat and mass transfer processes. Different studies observed that small fraction of
nanoparticles in ordinary convectional base fluids, the thermal conductivity enhanced
considerably [1-3].
Characteristics of both magnetic and electric fields are felt ominously in relevant fields such
medicine, engineering, and physics, as results of vary functionalities, considered [4-6].
Various industrial tools, namely: MHD noticed in generators, bearings equipment, and pumps.
The boundary layer flow is governing as result of interaction per electrically-conductingfluids, and the magnetic-intensity [7-8]. Furthermore, it is perceived that the experiment
involving magnetohydrodynamic flow resulted into more momentous with the heat and mass
transfer procedures. Therefore, quite a number of researches have been made to explore the
thermal characteristics beside the magnetic field, see the works of [9-13].
Nevertheless, double stratification flow firmly exposed on the alignment and intensity of the
applied electric and magnetic fields [14]. Applied magnetic field happened to handle and
regulates the flow suspended nanoparticles and fine-tunes their concentration in the ordinary
based fluid which alters the behaviour of heat and mass transfer in the system, see in [15-18].
The magnetic ultrafine nanoparticles possess magnetic and fluid properties [19]. The
applications of nanoparticles come with a lot of importance in magneto-optical-switches,
wavelength-filters, optical-modulators as well as gratings [20-22]. However, such
nanomaterial is widely used for cancer treatment, customizing loudspeakers, tumor analysis,
sink-float separation and drug delivery in the body system. Heat and mass transfer capturing
the magnetic nanoparticles are of economy values with features of magnetic-field-strength
[23-25].

839

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

The current work considers vertically linear stretching sheet flow of EMHD nanofluid with
impact of Prandtl number using Buongiorno model [26]. The flow of the fluid is handle as
result of linear stretched medium regulates and controls with magnetic and electric fields. The
achieved solutions, implicit-finite-difference-scheme, used, details see [27]. Furthermore,
graphical outcomes displayed and analyzed in details.

2. Mathematical formulation
Consider unsteady two dimensional models: which is an extension of Buongiorno model [26].
It captures electric and magnetic fields. The constitutive governing the flow model along the
stretching sheet is presented as:
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1 = 0: - = [ ., 3",
0 = ] 3",
B = B^ ., 3",
MN
+
=0
,1 B? ,1
1 ⟶ ∞:
- → 0,
B ⟶ B? ,
>⟶
>?
6"
Definition
[ ., 3" = c.⁄1 − d3 is the velocity: stretching sheet,
] = − 0f ⁄√1 − d3 is the wall mass transfer
] < 0 is the injection whereas ] > 0 depict suction.
@ : thermal-expansion, H :acceleration-due-to-gravity, 6 :fluid-pressure, J :thermal-diffusivity,
W :kinematic-viscosity, : ∗:Steffan-Boltzmann-constant, 4 :density, and 45 fluid-density
respectively.
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Equations (1)-(5) are reduced using (7) and (8):

j=%

c0
.k l",
1 − d3

l = 1%

c
,
0 1 − d3"

m=

B − B?
,
B − B?

n=

> − >?
,
>?

7"

The stream function j and B can be defined as:
,j
,j
-=
,
0=−
,
B ., 3"
,1
,.
c.
= B? + Bf
,
8"
20 1 − d3"
Resulted model is presented as:
l
k qqq + kk qq − k q − r sk q + k qq t + u ;' − k q " + v m − wxn"
2
=0
9"
1
4
l
O1 + yzP m qq + km q − 2k q m − r s m q + 2mt + wcn q m q + w3m q + ;T k qq " +
x
3
2
u;T k q − ;' "
=0
10"
w3
l
n qq +
m qq + Tkn q − Tr n q − T{n
wc
2
=0
11"
The boundary conditions are given by
k = |,
k q = 1,
m = 1,
wcn q + w3m′ = 0
at
l=0
q
k = 0,
m = 0,
n = 0,
as
l⟶
∞
12"
The symbols: k′, m and n stands for the velocity, temperature, and concentration. x =
0⁄J depict the Prandtl number, r = d⁄c : unsteadiness parameter, v = ~x⁄y•€ : thermal
convective parameter (~x = H@A 1 − >? " B − B? ". • ⁄7 is the Grashof number and y•€ =

[ .⁄0 is the Reynolds number), wx = †‚

C‚ƒ ‚„… EF…
„… ' F… " A‡ A… "

is the buoyancy ratio parameter

wc = 4T"D MN >? / 4T"5 0 represent the Brownian-motion-parameter, T = 0⁄MN : Schmidt
number, w3 = 4T"D MA B − B? "/ 4T"5 0B? : thermophoresis parameter, u = :<f ‰c45 :
magnetic field parameter, ;' = ;f ⁄-^ <f ∶ electric field parameter, ;T = -^ ‰TD B − B? ":
Eckert number, | : suction | > 0" /injection | < 0" parameter and yz = 4: ∗ B?• ⁄X ∗ X :
radiation parameter. However, this { = Xf ⁄c is the defined chemical reaction, when the
values of { > 0" : destructive-chemical-reaction and when { < 0" is the generativechemical-reaction respectively. The prime notation is the differentiation wrt l.
3. Results and discussion
Figure 1 demonstrates the role of magnetic field parameter u with the mixed convection
parameter v on the velocity profile. Interestingly, stronger magnetic force gives resistance to
nanofluid motion. As the Lorentz force in the magnetic field becomes stronger with higher
values. u = 0 represents the absence of a magnetic field. The stronger resistive type of the
dragging known as Lorentz force decays the velocity, which magnifies intensely for heated
stretching surface v > 0". In the case of cold surface v < 0 the flow behavior at intial stage
decreased and far along the stretching sheet demonstrated increased. The velocity field is
suppressed due to the retarding influence of the drag force attributed to the Lorentz force.
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The impacts of electric field ;' with and without thermal radiation on the temperature and
nanoparticle concentration are displayed in Figures 2-3. Figure 2 shows the properties of
electric field ;' on the temperature profile. It decreases significantly in the absence of
thermal radiation yz . Larger values of electric field leads to less resistance in the fluid flow
direction and results in less heat created which holds for a small value of Prandtl number,
such as when x = 0.72 (assumed for air).
Prandtl number represents the quotient of momentum to thermal diffusivities. For a fixed high
value of Prandtl number x = 6.2 (taken for water) in Figure 3 resulted in reduction in flow
behaviour adjacent to the wall. However, further away temperature rises around the surfaces
due to the intensity of the electric field that dominates weaker thermal diffusivity at the
surface of the stretching sheet with nanofluid temperature. Prandtl number x tends to have a
converse relationship per thermal diffusivity. Intensification causes weaker thermal diffusivity
resulting in dwindling values in the thermal energy near the wall in both cases.

Figure1

Velocity profiles for varying u and v.
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Figure 2

Figure 0

Temperature profiles for varying ;' and yz , when x = 0.72 (air)

Temperature profiles for varying ;' and yz , when x = 6.2 (water)
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4. Conclusions
This studied demonstrated the influence of Prandtl number on unsteady 2D mixed convection
flow on EMHD nanofluid over a linear vertically stretching sheet. A numerical solution per
Keller box method used. The influence of varies parameters from the proposed model
explored on the heat and mass transfer. The outcomes of the results shows that Prandtl
number tends to have a converse relationship with thermal diffusivity. Intensification causes
weaker thermal diffusivity resulting in dwindling values in the thermal energy near the wall in
both cases.
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LASER APPLICATION AND GLOBAL MARKET TECHNLOGY BY 2028
Dr. Preeti Singh Bahadur
Department of Physics, Amity University
ABSTRACT
Laser is an optical device that generates intense beam of coherent monochromatic light by
stimulated emission of radiation. Laser light is different from an ordinary light. It has various
unique properties such as coherence, monochromacity, directionality, and high intensity.
Because of these unique properties, lasers are used in various applications. Electronics are
everywhere nowadays. You'd never guess how many lasers are involved in their use and
manufacture. The laser technology market is expected to reach $30.3 billion by 2028, at a
CAGR
of
11.4%
during
the
forecast
period,
2021-2028.
Succeeding extensive secondary and primary research and in-depth analysis of the market
scenario, the report carries out an impact analysis of the key industry drivers, restraints, and
opportunities.
The growth of this market is backed by the growing adoption of laser technology in the
electronics sector, rising applications of laser in healthcare, a shift towards nano and
microdevices, and increasing preference for laser-based material processing over traditional
processing.
Moreover, the growing demand for laser technology in robotics and increasing use of lasers
for optical communication provides significant growth opportunities for stakeholders in the
market. However, high initial cost obstructs the growth of this market to some extent. Also,
technical complexity in high-power lasers is a major challenge for the growth of the laser
technology market.1
Keyword: analysis, secondary, various
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CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG CONCRETE USING AN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION
Yasmina Kellouche
Geomaterials Laboratory, Department of Civil Engineering, University of Hassiba Benbouali
ORCID: 0000-0003-3052-844X
Abstract
This paper introduces an Artificial Neural Networks model for predicting the carbonation
depth of slag concrete. A database was selected that consists of several subsequent research
results, including nine variables as data parameters as follows (binder content, slag
percentage, water to binder ratio, slag acid index, slag fineness, CO2 concentration, relative
humidity, curing time and exposure time). The carbonation depth was considered as the
output parameter of the model. The training and validation results were found to be reliable
with a correlation of 0.98. Moreover, the sensitivity check of the model agrees with the
literature. On the other hand, accelerated carbonation tests were elaborated on concretes
containing 0, 20, 40 and 60% slag with water to binder ratios of 0.4, 0.5 and 0.6, for 7, 28 and
90 days. The carbonation depth decreases with decreasing slag substitution, water to binder
ratio and time of exposure. By substituting 20 to 40% cement with slag, the carbonation depth
is the same as that of concrete without additives for W/B ratios not exceeding 0.5.
Experimental validation of the developed model showed that the mean relative error is very
low (MRE = 7.65%) which proves the accuracy of the ANN model developed in this study.
Keywords: Slag concrete; carbonation depth; prediction; artificial neural network.
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ANALYTICAL STUDY TOWARDS A THERMAL APPROACH OF PHASECHANGE MATERIAL IN DRY & SEMI-ARID CLIMATE
Hafiza Mahnoor Asim
Department of Architecture, SAP, University of Management and Technology
Assistant Professor Ayesha Mehmood Malik
Department of Architecture, SAP, University of Management and Technology
Memoona Rashid
Department of Architecture, SAP, University of Management and Technology
ABSTRACT
It is estimated that buildings use more than half of their total energy usage for the
heating/cooling of their inside environments. Consequently, the development of innovative
materials to boost the energy consumption of buildings is becoming more necessary. This
has increased interest in integrating PCM into structures during the past several decades.
In a small temperature range, PCM can absorb a significant amount of heat during phase
transitions. When utilized in the building envelope, PCMs may help to lower the amount of
heat that is transported into the internal environment while also saving energy by reducing the
amount of cooling power that is consumed by the HVAC system. The effectiveness and
selection of PCM, on the other hand, are dependent on the environment in which it is used. A
hot-humid climate, which is defined by consistent Daily temperature across the year, might
give a year-round chance to profit from PCMs in the context of building application,
according to research. The modest diurnal temperature change, on the other hand, may have
an impact on the performance and efficiency of the PCMs. An investigation of the capacity of
PCMs to lower the peak indoor temperature (Ti) of organically conditioned buildings in a
humid climatic zone is presented in this research. To do this, field measurements have been
carried out in existing facilities to determine the suitable transition temperature range for
PCM applications and run analysis to prove its capability practically to inspire the rest
for further research in future.
Keywords: consist, utiliz, development

850

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

VERTICAL FINS AS A SHADING APPROACH IN COMMERCIAL BUILDINGS IN
LAHORE: A PERFORMANCE REVIEW; EMPHASIS ON THE OPTIMAL
VERTICAL FIN DEPTH
Memoona Rashid,
University of Management and Technology
Assistant Professor Ayesha Mehmood Malik
School of Architecture and Planning
Assistant Professor Qudsia Asif
School of Architecture and Planning
Abstract
Buildings around the world need a lot of energy for space heating, cooling, and daylighting.
This pattern has prompted energy consumption worries. To combat the problem, energy
efficient buildings have become the norm. The importance of the building envelope in this
situation cannot be overstated. Unwanted climatic conditions should be filtered through the
building envelope. Increased WWR and glazed facades in commercial buildings in hot areas
all over the world have resulted in excessive heat gain. Shading is a passive solar management
approach that helps to reduce the amount of heat that enters the structure. This study is being
conducted to determine the dimensions of vertical fins and to assess their impact on the
energy performance of a window opening. The shading depth is determined by mathematical
model initially, followed by a simulated evaluation of the intended shade. Simulations are
carried out using the Comfen program. Heat gain, energy demand, and daylighting are all
factors in the calculations. This research focuses on the climate and geographical values of
Lahore, which has a semi-arid climate. The reduction in energy consumption is greatest on the
East following the installation of vertical blinds, according to the results. In terms of energy
usage, simulations showed that vertical fins work best on east and west orientations.
Keywords: installation, climatic, should

851

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

A RELIABILITY OF COMBINED PASSIVE LRB-FPS SYSTEM IN MITIGATING
THE DYNAMIC RESPONSE OF A LOW-RISE BUILDING
Ounis Hadj Mohamed
Department of Civil Engineering/University of Mostefa Ben Boulaid Batna 2
Ounis Abelhafid
Faculty of Science and technology /Company University Mohamed Khider Biskra
Abstract
Following the earthquakes that cyclically upset our country, and the enormous damage, both
human and material, recorded during the appearance of this natural phenomenon. A new
approach is needed to improve the performance of the structural elements of the structure. The
introduction of an artificial combined system composed of two passive devices of the type
(LRB-FPS), making it possible to deflect a high intensity of seismic energy. Each of these
devices has very powerful advantages. The LRB system has a damping rate of more than
30%, with flexibility and a restoring force provided by the elastomer layers, in addition to
reducing lateral displacement by its lead core playing the role of an additional mechanism for
energy dissipation. The FPS system uses a sliding interface in the form of a bowl in order to
dissipate the seismic energy by friction, gives the structure an overall movement similar to a
pendulum, characterized by a strongly nonlinear behavior. A methodology for the design of
the two systems has been implemented according to the American IBC 2000 regulations,
which makes it possible to determine the optimal parameters of the two systems. To this end,
a very extensive parametric study was carried out, taking into account a multitude of
parameters, namely different seismic excitations of different nature. Several configurations
have been considered depending on the location of each isolator. A nonlinear dynamic
analysis was carried out by the software Etabs 9.7.4 developed by the firm Computer and
structure Inc. The results of this investigation show the effectiveness of the integration of
these artificial systems, this is marked by the lengthening of the period of the structure almost
to double for all the configurations considered, consequently, we observe a very strong
reduction estimated at 80% of the relative displacement at top floor for the majority of the
configurations, also a strong reduction in the inter-storey displacements, also the acceleration
of the upper storey, in addition a large reduction in the shear base force, which can be
estimated at around 70% for all its response elements mentioned above. Consequently, the
integration of this combined system affects the structure of high performance and allowing to
improve the structural reliability of the building.
Keywords: Damping, Nonlinear analysis, Hysteresis, LRB-FPS system, Dissipated energy.
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INSAR PHASE UNWRAPPING USING GRAPH NEURAL NETWORKS
Anshita Srivastava
Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Kanpur
Ashutosh Tiwari
National Centre for Geodesy, Indian Institute of Technology Kanpur
Avadh Bihari Narayan
Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Tirupati
Onkar Dikshit
Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Kanpur
National Centre for Geodesy, Indian Institute of Technology Kanpur
Abstract
Advancements in processing strategies of time series interferometric synthetic aperture radar
(InSAR) has resulted in improved deformation monitoring and DEM generation. Both of the
applications use phase unwrapping, which involves finding and adding the unknown correct
number of phase cycles to the wrapped phase. It is an inverse process of recovering the
absolute phase from the wrapped phase and the objective is to remove the 2π-multiple
ambiguity. Ideally, it could be achieved by addition or subtraction of 2π at each pixel
depending on the phase difference between the neighboring pixels. The problem appears
effortless but brings challenges due to noise and inconsistencies. The conventional methods
require improvements in terms of accurately estimating the unknown number of phase cycles
and dealing with phase jumps. Recently, deep learning methods have been used extensively in
the domain of remote sensing to solve complex image processing problems such as object
detection and localization, image classification, etc. Since all the pixels in a stack of
interferograms are not used in unwrapping, and the pixels used are scattered irregularly,
modeling the unwrapping problem as an image classification problem is infeasible. In this
work, we have used Graph Neural Networks (GNNs), a class of deep learning methods
designed to infer information from input graphs to solve the unwrapping problem. We have
formulated phase unwrapping as a node classification problem using GNN, where each pixel
is treated as a node. In the method, we estimated the wrap count by means of a specifically
designed Graph Neural network, the wrap count information was used to estimate the
unwrapped phase. The proposed work improved the computational efficiency and accuracy of
the unwrapping process, resulting in a reliable estimation of displacement.
Keywords: classification, bring, wrap
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THE PATHOLOGY OF HERITAGE BUILDINGS: A CASE STUDY OF DERB
SULTAN IN CASABLANCA, MOROCCO
H. SOUMADRASS
Mechanical, Productive and Industrial Engineering Laboratory, Higher Institute of
Technology, Hassan II University
Z. BEIDOURI
Mechanical, Productive and Industrial Engineering Laboratory, Higher Institute of
Technology, Hassan II University
Kh. ZARBANE
Mechanical, Productive and Industrial Engineering Laboratory, Higher Institute of
Technology, Hassan II University
Abstract
This article presents a study of the pathologies of heritage buildings. Our goal through this
research is to identify and classify the main sources affecting the stability of these heritage
buildings taking into account the causes and pathologies related to the behavior of materials
and their design that occur frequently. The case of heritage buildings existing since the XXᵉ
century located in Derb Sultan-à Casablanca in Morocco is presented. This study allows us to
understand the weak points of this type of building, which must be carefully analyzed during
periodic and administrative inspections.
Keywords: Pathology, Anomalies, Heritage building, Expertise.
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CARBONATION DEPTH PREDICTION OF SLAG CONCRETE USING AN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION
Yasmina Kellouche
Geomaterials Laboratory, Department of Civil Engineering, University of Hassiba Benbouali
ORCID: 0000-0003-3052-844X
Abstract
This paper introduces an Artificial Neural Networks model for predicting the carbonation
depth of slag concrete. A database was selected that consists of several subsequent research
results, including nine variables as data parameters as follows (binder content, slag
percentage, water to binder ratio, slag acid index, slag fineness, CO2 concentration, relative
humidity, curing time and exposure time). The carbonation depth was considered as the
output parameter of the model. The training and validation results were found to be reliable
with a correlation of 0.98. Moreover, the sensitivity check of the model agrees with the
literature. On the other hand, accelerated carbonation tests were elaborated on concretes
containing 0, 20, 40 and 60% slag with water to binder ratios of 0.4, 0.5 and 0.6, for 7, 28 and
90 days. The carbonation depth decreases with decreasing slag substitution, water to binder
ratio and time of exposure. By substituting 20 to 40% cement with slag, the carbonation depth
is the same as that of concrete without additives for W/B ratios not exceeding 0.5.
Experimental validation of the developed model showed that the mean relative error is very
low (MRE = 7.65%) which proves the accuracy of the ANN model developed in this study.
Keywords: Slag concrete; carbonation depth; prediction; artificial neural network.
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MECHANICAL PROPERTIES AND WATER ABSORPTION OF COMPOSITE
HYBRID GLASS FIBRE REINFORCED POLYMER (GFRP) AND KENAF FIBRE
WITH CALCIUM CARBONATE FILLER
Azham M.A.A
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, The National
University of Malaysia
Wan Badaruzzaman W.H.
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, The National
University of Malaysia
Azmi M.R.
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, The National
University of Malaysia
Dabbagh N.M.R.
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, The National
University of Malaysia
ABSTRACT
The use of composite materials in various fields began long ago, and it all started with
applying natural fibres as the primary raw material. However, from time to time, the use of
natural fibres seems to lose interest as people nowadays use synthetic fibres such as glass
fibre with good mechanical properties. Existing structural materials such as Glass Fibre
Reinforced Polymer (GFRP) are not explicitly designed to suit wet and humid environments.
Natural materials that are cheaper and environmentally friendly such as kenaf fibre, are still
not widely developed. Therefore, this study aims to identify the mechanical properties and
water absorption of a hybrid composite of GFRP and kenaf with calcium carbonate (CaCO3)
as a filler. These experiments involve polyester resin, glass fibre, kenaf fibre and CaCO3.
Fifty samples were fabricated using the hand lay-up technique for tensile test, compression,
flexural and water absorption. The results obtained in the tensile test have the ultimate tensile
strength of 128.41 MPa containing 15% kenaf fibre and 5% CaCO3. Besides, the flexural test
with a maximum strength of 242 MPa contains 20% kenaf fibre with no filler. Whereas for
the compression test, the ultimate compressive strength of composite containing 5% kenaf
fibre and 15% CaCO3 with a value of 153 MPa. Finally, the best absorption rate was observed
in the same composite with a value of 0.73%. The CaCO3 filler can improve the composite's
compressive strength and water absorption. Overall, kenaf fibre with CaCO3 filler can
improve the mechanical properties of ordinary GFRP composite. CaCO3 also influenced the
water absorption rate results by reducing the absorption percentage.
Keywords: GFRP; Kenaf; Calcium carbonate; Mechanical properties; Water absorption
INTRODUCTION
Using composite materials in various fields began long ago, starting with natural fibres as the
primary raw material. For example, straw reinforced clay was used to build structures such as
walls in ancient Egypt. These natural fibres seem to lose interest as people use synthetic fibres
such as glass fibre with good mechanical properties.
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Other longer-lasting construction materials such as metals were first introduced. However,
composite materials develop when glass fibre combined with a resin can be produced.
Fibre-rich plants have already existed in a society of human civilisation for centuries. These
natural fibres have proliferated through breeding and selection according to the needs and
values of the community (Akil et al. 2011). History has shown that human civilisations have
made many daily products using fibres such as textiles and ropes. It is a base material that acts
as a reinforcement for composite as well as a significant source of strength for FRP in
mechanical reactions (Sathishkumar et al. 2014). Natural fibres have shown dominant
mechanical properties such as flexibility, durability and even modulus strength compared to
glass filaments. Among the benefits of these natural fibres compared to synthetic fibres such
as aramid, carbon, or glass are that they are less dense, non-toxic, non-abrasive, easy to get,
cheap and more (Annamalai & Ramasubbu 2018).
Today, research on fibres from natural plants such as kenaf fibre is booming to meet current
needs, for example, the Kenaf Fibre Reinforced Polymer (KFRP). This is because kenaf fibre
has distinctive advantages, including its ecological aspects and other properties. Kenaf fibre
can potentially be used as the primary base material of composites for the automotive and
construction industry (Saba et al. 2015). Besides, kenaf fibre can also help reduce composite
material waste, thus contributing to a healthier environment. KFRP has good potential
compared to other natural fibres and synthetic fibres as an alternative material in composite
reinforcement (Akil et al. 2015).
Existing structural materials such as GFRP are not designed to suit wet and humid
environments. Exposure to prolonged wet and humid environments may reduce the
performance of its mechanical properties (Li et al. 2017). The dissolution of the matrix and
damage to the surface of the GFRP composite cause absorption behaviour is found to be nonFickian (Berketis et al. 2008). Natural materials that are cheaper and environmentally friendly
such as kenaf fibre, are still not widely developed. Therefore, to overcome this weakness,
composite is a material made with a combination of two or more materials that have
distinctive properties into new material.
Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) and Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) are
one of the composite polymers that are most widely studied in research. The GFRP is usually
preferred because of its cheaper cost and has become popular in many fields such as the
construction industry, automotive, oil and gas, maritime, and more. There are many methods
for producing a composite polymer, such as pultrusion. This method is one of the best as it
uses machines that facilitate the production of the composite more carefully.
Among other FRP additives are fillers such as calcium carbonate, hydrous aluminium silicate,
alumina trihydrate and calcium sulfate. The filler in the FRP is used to improve the
performance in terms of the product's properties. The amount of fibres in the FRP which act
as the reinforcement has led to an increase in the production cost. Therefore, the presence of
the filler in the FRP plays a vital role in the development of the product (Galande & Zarekar
2016). For instance, GFRP with a filler does not require extensive fibre as the chemical
composition has been mixed with dermal fillers (Raja et al. 2011). Modifying the GFRP
composition with calcium carbonate as a filler has lessened the water absorption percentage
(Sravani et al. 2017).
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Combining natural and synthetic fibres like kenaf and glass fibre with a filler is an effort to
enhance the mechanical properties and water absorption on the hybrid composite compared to
using only synthetic or natural fibres alone. In this study, the mechanical properties of the
polymer-based hybrid composite with a filler were studied as a starting point for the study of
suitable materials that may be developed and used as a structure such as IBS structure to
avoid excessive use of concrete.

METHODOLOGY
MATERIALS
A. WOVEN E-GLASS FIBRE
A Woven E-glass fabric mat is a synthetic fibre supplied by a local supplier. This raw material
is widely available in many forms, such as powder, chopped strands and a fabric mat. The
different type of form offers the engineer some options that satisfy the design needs. Fabric
mat form was used to fabricate hybrid composite in this research.
B. KENAF FIBRE
Kenaf fibre is a natural fibre that a local supplier supplies. All the kenaf was used without
surface treatment. The fibre is arranged in a unidirectional orientation.
C. UNSATURATED POLYESTER RESIN (UP)
The unsaturated polyester resin was used as adhesion to combine the fibre materials and
produce greater strength. It was mixed with hardener (Methyl Ethyl Ketone Peroxide) at a
ratio of 100:2. The hardener helps the resin to produce heat in the mixture and harden the
resin. The more the MEKP content in the mix, the faster the resin hardens.
D. CALCIUM CARBONATE
Calcium carbonate in a powder or liquid form is a chemical compound widely available in
Malaysia. It is a natural chemical and not hazardous to humans. This research used CaCO3 in
powder form as a filler in the hybrid composite. It is a remarkable material with a lower cost
and effectively improves the performance of the products.
PREPARATIONS OF COMPOSITES
The compositions of the hybrid composite materials for this study are shown in Table 1.

Composite
K1
K2
K3
K4
K5

Table 1. Composition of materials
Composition (%)
UP
Glass Fibre
Kenaf Fibre
60
20
5
60
20
10
60
20
15
60
20
20
60
20
0

CaCO3
15
10
5
0
20

The fabrication of the composite is done by using the hand lay-up technique. A mould size
500 mm x 200 mm x 10 mm was prepared, and releasing agent Polyvinyl Alcohol was coated
on the inner base and wall of the mould. The matrix material was prepared from the
unsaturated polyester resin and the catalyst at the weight ratio of 100:2. The catalyst was
added to the polyester and was stirred thoroughly before pouring into the mould.
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With the aid of a brush, the resin mixture was applied to the inside of the mould surface, and
the glass fibre mat and kenaf fibre were arranged unidirectionally inside the mould.
Then, the polyester matrix is poured onto the fibres. The mild steel roller was used to ensure
no air bubbles were left in the sample and to get uniform distribution. After that, the plastic
film was coated with the releasing agent, and the mould was covered with the wood planks for
easy removal and good surface finishing of the samples. The sample is cured at room
temperature for 24 hours. After the sample has been cured, the sample is removed from the
mould and cut into different sizes according to the ISO standards and test specifications.

MECHANICAL TESTING
Tensile, compression, and flexural tests were conducted on a computerised Universal Testing
Machine with a 100 kN capacity. The mechanical testing is prepared according to ISO
standards (ISO 527, ISO 604, ISO 178) and specifications. The test speed of the machine is 2
mm/min. All the mechanical strength is measured in the MPa unit.
WATER ABSORPTION TEST
The study for the moisture absorption on the hybrid composites was done in accordance with
the ISO 62 standard for moisture absorption of plastics. The initial weights of samples were
taken and dipped in distilled water. The weight of the samples was taken after 2, 24, 48 and
72 hours. The sample was taken out from distilled water, and the sample's surface was wiped
using tissue paper. Then, the weight was taken to the nearest 0.01 g. The water absorption was
calculated by weight difference. The percentage of water absorbed is obtained.
Three samples were tested for all the tests, and the average value was considered. The values
are exhibited in Table 2.
RESULTS AND DISCUSSION
TENSILE PROPERTIES

Figure 1. Sample for tensile test
The tensile composite samples of five different GFRP-kenaf composites with and without
filler were tested. The values were plotted on the y-axis against the various compositions of
kenaf fibre and calcium carbonate filler on the x-axis. The tensile strength values elevate from
composite K1 to K3, and after that, it starts descending in their values, as seen in Figure 3.
That is, up to the addition of 15% of kenaf fibre and the lower the percent of CaCO3, the
tensile strength values increases and the decreasing of filler material to 0% leads to the
decrement of tensile strength value. While 0% of kenaf fibre also shows the values to reduce.
Hence, it is conclusive that the composite K3 has the highest tensile strength value and is
better when compared to the other compositions. There may be a reason that affects the
tensile strength of the composites:

Air voids in the samples weaken the bond between the matrix and CaCO3.
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Tensile Strength (MPa)

Figure 2. Tensile test
130
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120
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114
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K3
K4
Composites

K5

Figure 3. Tensile strength of the composites
COMPRESSION PROPERTIES
Similarly, the corresponding other test values are plotted on the y-axis against the various
compositions of kenaf fibre and CaCO3 filler on the x-axis.

Figure 4. Sample for compression test
As shown in Figure 5, the compressive strength values of the hybrid composites slightly fall
from K1 to K4, and they rose for K5, which contains only filler material of 20%.
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Compressive Strength (MPa)

The composites that contain kenaf fibre and CaCO3 decrease with the addition of kenaf fibre
up to 20% and the reduction of CaCO3 to 0%. The highest compressive strength values were
shown by the composite K1 containing 5% of kenaf fibre and 15% of CaCO3. There may be
several reasons that affect the compressive strength of the composites:

CaCO3 filler has a good response to compression.

The resin mixture and filler distribution on the fibres were uniformly distributed.

The weak interfacial bonding between the resin, glass fibre, and filler makes the
composite more brittle.
170
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Figure 5. Compressive strength of the composites
FLEXURAL PROPERTIES

Figure 6. Sample for flexural test
Flexural properties of hybrid composites GFRP-kenaf are shown in Figure 8. The flexural
strength variation with the content of kenaf fibre and filler in the composites. Based on Figure
8, it is observed that the flexural strength dramatically rises for K1 to K4 as the content of
kenaf fibre increases up to 20% and the filler content decreases to 0%. Meanwhile, the
flexural strength values of K5 go down as the kenaf fibre content is completely removed. The
highest flexural strength values are shown in K4. This result indicates that the presence of
kenaf fibres has increased flexural strength value. There may be several reasons that affect the
compression strength of the composites:

The presence of kenaf fibre has increased the value of flexural strength.

Interfacial bonding between the matrix and filler is good.

The resin mixture and filler distribution on the fibres were uniformly distributed.

861

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Flexural Strength (MPa)

Figure 7. Flexural test
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Figure 8. Flexural strength of the composites
WATER ABSORPTION
For composite application in a wet and humid environment, water absorption of the material
is significant to ensure that the material can withstand for a long time. The percentage of
water absorption gain for the composites with the various compositions is shown in Figure 9.
Based on Figure 9, it is observed that composite K4 has the highest percentage of water
absorption. Meanwhile, the lowest values are obtained on K1 and K5, which contain the
lowest kenaf fibre content. From the results, it can be concluded that the higher content of
kenaf fibre has influenced the water absorption percentage values. This is because the kenaf
fibre is more likely easy to absorb water for a long term of immersion in the water. However,
the presence of CaCO3 helps reduce the water content in the composite. Three other reasons
may make the water reside in the composites: the cell wall, the lumen, weak interface
adhesion, and the gap between the fibre and resin (Iulianelli et al. 2010).
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Water Absorption (%)
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Figure 9. Water absorption of the composites
Table 2. Mechanical properties and water absorption of different composites
Tensile
Compressive
Flexural
Water
Composite
Strength
Strength
Strength
Absorption
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(%)
K1
116.99
152.95
165.46
0.73
K2
126.45
140.08
208.08
0.98
K3
128.31
137.79
225.54
1.02
K4
122.07
129.08
242.00
1.19
K5
121.13
159.7
216.74
0.68
CONCLUSION
The experiments were conducted to study the mechanical properties and water absorption of
composite hybrid Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) and kenaf fibre with calcium
carbonate filler. The composite hybrid was successfully prepared and tested. Mechanical
properties such as ultimate tensile, compressive, and flexural strength and also the percentage
of water absorption on the composite were obtained. From the experimental results, the
following conclusions can be made:

The formation of hydrogen bonding between the water molecules and cellulose fibre
influenced the water absorption rate.

The different composition between kenaf fibre and CaCO3 has influenced the testing
results.

Weak interfacial bonding between resin and fibres that causes the air void trapped in
the samples has influenced the results.

Calcium carbonate filler has helped reduce the water absorption rate and compressive
strength. Meanwhile, kenaf fibre is stronger in terms of tensile and flexural strength.
Based on the present research on the development of composite hybrid GFRP-kenaf with
CaCO3 as a filler, it can be concluded that this material is suitable for structural applications.
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ABSTRACT
Composite is an artificial material composed of different natural materials. Glass fibre
reinforced polymer (GFRP) is a composite material made from fibre reinforced polymer
matrix. The fibres are usually glass, carbon, aramid, or basalt. The most commonly used
polymers are epoxy, vinyl esters, or polyester plastics, but formaldehyde resins are still used.
Many of the existing construction materials are unsustainable and non-renewable. Cheap and
environmentally friendly materials such as coconut fibre have not been widely developed.
This study aimed to identify the effect of coconut fibre and fly ash filler on a glass fibrereinforced polymer composite (GFRP) hybrid. This parametric study uses coconut fibre and
fly ash as filler in glass fibre composite materials to improve mechanical properties and water
absorption. Forty-five samples were provided for the entire tensile stress, compression, threepoint bending and water absorption. The results obtained for the maximum tensile strength in
the tensile test is 45.64 MPa in the composition of 7.5% coconut fibre and 22.5% fly ash.
Through compressive and bending tests, the maximum strengths are 187.92 MPa and 94.39
MPa for the composition of 15% coconut fibre and 15% fly ash, respectively. The
composition of 0% coconut fibre and 30% fly ash yielded the lowest water absorption result
of 0.45%. A comparison of water absorption percentages of GFRP with conventional concrete
shows that water absorption of GFRP is 0.45% better than traditional concrete, which
demonstrated 2.59% of water absorption. In conclusion, coconut fibre improves mechanical
strength while fly ash reduces water absorption.
Keywords: GFRP; Coconut fibre; Fly ash; Mechanical properties; Water absorption.
Introduction
Increasing environmental pollution makes natural fibres an option as reinforcing materials in
polymer composites. Natural fibre is a renewable, sustainable and biodegradable source.
Furthermore, it is non-toxic and is not harmful to health. Recently, natural fibres have been
accepted as an essential reinforcement and filler for polymer composites.
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Natural fibres have been taken as more environmentally friendly and better in terms of their
ability to be recycled, availability and biodegradability compared to synthetic fibres such as
carbon fibre, glass and aramid. Not only are these synthetic fibres harmful to health, but they
also take a long time to be disposed of.
Composite materials are also called composition materials or are shortened to composite,
made from two or more constituent materials of different physical or chemical properties that,
when combined, produce materials with different characteristics than individual components.
Individual components remain separate and distinct in the finished structure, distinguishing
composites from solid mixtures and solutions. Composite materials are commonly used for
buildings, bridges, and facilities, such as boats, pool panels, racing cars, bathtubs, storage
tanks and artificial granite.
Fibre-reinforced composite materials in lighter high-performance products have gained
popularity (though generally costly). Still, they are strong enough to absorb such loads as
aerospace components (tails, wings, aircraft, fans), boats, frames, bicycles and race car
bodies. The potential of incorporating different fibres, such as jute, kenaf, hemp and coconut
fibre, in concrete to enhance the properties of concrete has been studied. It has been found
that the addition of native plant-based fibres in concrete improves compressive strength,
tensile strength, toughness, crack behaviour and the nature of impact resistance and impact
resistance concrete tensile strength.
Glass Fibre Reinforced Polymer Composites (GFRP) can be made available and widely used
for many applications today. Glass fibres have good properties such as high strength,
flexibility, and durability against harmful chemicals. Each type of glass fibre has unique
properties and is used for various applications in the form of polymer composites.
The fibre modification methods can be divided into three groups: 1) physical treatments to
improve the strength, modulus, and elongation of natural fibre (NF); 2) chemical treatments to
improve the interfacial adhesion between fibre-matrix and durability of the fibre in cementbased composites; and 3) Physico-chemical treatments to conserve clean and fine NF or fibrils
with high cellulose content (Akil et al., 2015; Fuqua and Ulven, 2008; John and Anandjiwala,
2008). Physical treatments change the NF surface properties and structure, thus influencing
the mechanical bonds of the composites. However, chemical treatments vary the NF with the
introduction of materials compatible with the fibre and the matrix (Pietak et al., 2007).
Physical modification methods are implemented for 1) separation of the fibre bundles into
individual filaments and 2) improvement of the NF surface for adhesion through a fibrematrix interface in the composite (Mukhopadhyay and Fangueiro, 2009).

Methodology
Materials
A. Woven E-Glass Fibre
A Woven E-glass fabric mat is a synthetic fibre that a local supplier supplies. This raw
material is widely available in many forms, such as powder, chopped strands and a fabric mat.
The different type of form offers the engineer some options that satisfy the design needs.
Fabric mat form was used to fabricate hybrid composite in this research.
B. Coconut Fibre
Coconut fibre is a natural fibre that a local supplier supplies. All the fibre was used without
surface treatment. The fibre is arranged in a unidirectional orientation.
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C. Unsaturated Polyester Resin (UP)
The unsaturated polyester resin was used as adhesion to combine the fibre materials and
produce greater strength. It was mixed with hardener (Methyl Ethyl Ketone Peroxide) at a
ratio of 100:2. The hardener helps the resin to produce heat in the mixture and harden the
resin. The more the MEKP content in the mix, the faster the resin hardens.
D. Fly Ash
Fly Ash in powder form is widely available in Malaysia. It is a natural chemical and not
hazardous to humans. In this research, fly ash in a powder form was used as a filler in the
hybrid composite. It is a remarkable material with a lower cost and effectively improves the
performance of the products.
Preparations of Composites
The compositions of the hybrid composite materials for this study are shown in Table 1.
Table 1 Composition of materials
Composition (%)
Glass Coconut Fly
Composite UP
Fibre Fibre Ash
K1
60
10
15
15
K2
60
10
22.5
7.5
K3
60
10
7.5
22.5
K4
60
10
30
0
K5
60
10
0
30
The fabrication of the composite is done by using the hand lay-up technique. A mould of 500
mm x 200 mm x 10 mm was prepared, and releasing agent Polyvinyl Alcohol was coated on
the inner base and wall of the mould. The matrix material was prepared from the unsaturated
polyester resin and the catalyst at the weight ratio of 100:2. The catalyst was added to the
polyester and was stirred thoroughly before pouring into the mould. With the help of a brush,
the mixture of resin was applied to the inside of the mould surface, and the glass fibre mat and
coconut fibre were arranged unidirectionally inside the mould.
Then, the polyester matrix is poured onto the fibres. The mild steel roller was used to ensure
no air bubbles were left in the sample and to get uniform distribution. After that, the plastic
film was coated with the releasing agent, and the mould was covered with the wood planks for
easy removal and good surface finishing of the samples. The sample is cured at room
temperature for 24 hours. After the sample has been cured, the sample is removed from the
mould and cut into different sizes according to the ISO standards and test specifications.

Mechanical Testing
Tensile, compression, and flexural tests were conducted on a computerised Universal Testing
Machine with a 100 kN capacity. The mechanical testing is prepared according to ISO
standards (ISO 527, ISO 604, ISO 178) and specifications. The test speed of the machine is 2
mm/min. All the mechanical strength is measured in the MPa unit.
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Water Absorption Test
The study for the moisture absorption on the hybrid composites was done in accordance with
the ISO 62 standard for moisture absorption of plastics. The initial weights of samples were
taken and dipped in distilled water. The weight of the samples was taken after 2, 24, 48 and
72 hours. At the mentioned time, the sample was taken out from distilled water, and the
sample’s surface was wiped using tissue paper. Then, the weight was taken to the nearest 0.01
g. The water absorption was calculated by weight difference. The percentage of water
absorbed is obtained.
Three samples were tested for all the tests, and the average value was considered. The values
are exhibited in Table 2.
Results and Discussion
Tensile Properties

Figure 1 Sample for tensile test
The tensile composite samples of five different GFRP-coconut composites with and without
filler were tested. The values were plotted on the y-axis against the various compositions of
coconut fibre and fly ash filler on the x-axis. The tensile strength values elevate from
composite K1 to K3, and after that, it starts descending in their values, as seen in Figure 3.
That is, up to the addition of 22.5% of fly ash and the lower the percent of coconut fibre, the
tensile strength values increases and the decreasing of filler material to 0% lead to the
decrement of tensile strength value. While a lesser percentage of fly ash also shows the values
decrease. Hence, it is conclusive that the composite K3 has the highest tensile strength value
and is better when compared to the other compositions. There may be a reason that affects the
tensile strength of the composites:
•
Air voids in the samples weaken the bond between the matrix and fly ash.

Figure 2 Tensile test
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Figure 3 Tensile strength of the composites
Compression Properties
Similarly, the corresponding other test values are plotted on the y-axis against the various
compositions of coconut fibre and fly ash filler on the x-axis.

Figure 4 Sample for compression test
As shown in Figure 5, the compressive strength values of the hybrid composites fall from K1
to K3, and they slightly rose to K4. The values of composites that contain coconut fibre and fly
ash decrease with the addition of coconut fibre up to 30% and the reduction of fly ash to 0%.
The composite K1 containing 15% coconut fibre and 15% fly ash showed the highest
compressive strength values. There may be several reasons that affect the compressive
strength of the composites:
- Fly ash filler has a good response to compression.
- The resin mixture and filler distribution on the fibres were uniformly distributed.
- The weak interfacial bonding between the resin, glass fibre, and filler makes the composite
more brittle.

Figure 5 Compressive strength of the composites
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Flexural Properties

Figure 6 Sample for flexural test
Flexural properties of hybrid composites GFRP-coconut fibre are shown in Figure 8. The
variation of flexural strength with the content of coconut fibre and filler in the composites.
Based on Figure 8, it is observed that the flexural strength dramatically rises for K2 to K1 as
the content of fly ash increases up to 15% and the coconut fibre decreases to 15%.
Meanwhile, the flexural strength values of K5 go down as the coconut fibre content is
completely removed. The highest flexural strength values are shown in K1. This result
indicates that the equal presence of coconut fibres and fly ash has increased flexural strength
value. There may be several reasons that affect the compression strength of the composites:
•
The presence of coconut fibre has increased the value of flexural strength.
•
Interfacial bonding between the matrix and filler is good.
•
The resin mixture and filler distribution on the fibres were uniformly distributed.

Table 2 Mechanical properties and water absorption of different composites
Tensile
Compressive
Flexural
Water
Composite
Strength
Strength (MPa) Strength (MPa) Absorption (%)
(MPa)
K1
29.29
187.92
94.39
0.65
K2
31.24
175.5
68.93
0.68
K3
45.64
162.83
63.87
0.49
K4
39.45
166.08
62.97
0.79
K5
23.25
125.52
51.94
0.45
This is because that coconut fibre is more likely easy to absorb water for a long term of
immersion in the water. However, the presence of fly ash helps reduce the water content in the
composite. Three other reasons that may make the water reside in the composites are the cell
wall, the lumen, weak interface adhesion, and the gap between the fibre and resin (Berketis et
al. 2008).

Figure 7 Flexural test
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Figure 8 Flexural strength of the composites
Water Absorption
For composite application in a wet and humid environment, water absorption of the material
is essential to ensure that the material can withstand for a long time. The percentage of water
absorption gain for the composites with the various compositions is shown in Figure 9.
Based on Figure 9, it is observed that composite K4 has the highest percentage of water
absorption. Meanwhile, the lowest values are obtained on K3 and K5, containing the lowest
coconut fibre content. From the results, it can be concluded that the higher content of coconut
fibre has influenced the water absorption percentage values.

Figure 9 Sample water absorption specimen

Figure 10 Water absorption of the composites
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Conclusion
The experiments were conducted to study the mechanical properties and water absorption of
composite hybrid Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) and coconut fibre with fly ash
filler. The composite hybrid was successfully prepared and tested. Mechanical properties such
as ultimate tensile, compressive, flexural strength and also the percentage of water absorption
on the composite were obtained. From the experimental results, the following conclusions can
be made:
•
Formation of hydrogen bonding between the water molecules and cellulose fibre
influenced the water absorption rate.
•
The different composition between coconut fibre and fly ash has influenced the testing
results.
•
Weak interfacial bonding between resin and fibres that causes the air void trapped in
the samples has influenced the results.
•
Fly ash filler has helped reduce the water absorption and compressive strength.
Meanwhile, coconut fibre is stronger in terms of tensile and flexural strength.
Based on the present research on the development of composite hybrid GFRP-coconut fibre
with fly ash as a filler, it can be finally concluded that this material is suitable for structural
applications.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO PARA ALGISI VE
FARKINDALIK DÜZEYİ
Dr. Öğr. Üyesi Zühal YURTSIZOĞLU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0003-2887-1222
Arş. Gör. Kerim Ali AKGÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-4482-0591
Özet
İlk olarak 2008 yılında Bitcoin ile ortaya çıkan kripto para düşüncesi, küresel ekonomik krizin
etkisiyle ekonomide önem kazanmaya başlamıştır. İlk çıktığı dönemde, finans kurumları gibi,
üçüncü kişileri aradan çıkarmak amacıyla ortaya çıkan kripto para sistemi, ilerleyen
dönemlerde yatırım aracı olarak kullanılmış, hatta bazı ülkelerde ulusal para birimi olarak
kabul edilmiştir. Günümüzde değerli ve devasa bir yatırım aracına dönüşen kripto para
sistemi, spor endüstrisi içinde de kullanılamaya başlamıştır. Paris Saint Germain, FC
Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, AS Roma, Professional Fighters League ve
Aston Martin Cognizant gibi dünyaca ünlü kulüpler kendi kripto para birimlerini
oluşturmuştur. Sistemin, gelecekte spor endüstrisi içinde önemli bir yere sahip olacağı
düşünülmektedir. Spor endüstrisine insan kaynağı sağlayan fakültelerde, kripto para
sisteminin bilinirliği gelecek için önemlidir. Bu nedenle, bu çalışma spor bilimleri
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kripto para algıları ve farkındalık düzeyini araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 201 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda spor
bilimleri fakültesi öğrencilerinin kripto para algı düzeyi orta düzey bulunmuştur. Cinsiyet,
tanınırlık, sahip olma durumu, kullanım durumu, geleceği olduğuna inanma, güven, gibi
değişkenler açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Çalışmanın spor endüstrisine katkı sunacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Para, Coin, Spor, Spor coin,
THE PERCEPTION OF CRYPTOCURRENCY AND THE STUDENTS OF THE
FACULTY OF SPORTS SCIENCES AWARENESS LEVEL
Abstract
The idea of crypto money, which first emerged with Bitcoin in 2008, started to gain
importance in the economy with the effect of the global economic crisis. The cryptocurrency
system, which emerged in order to get third parties eliminate, such as financial institutions,
was used as an investment tool in the future and even accepted as a national currency in some
countries. The crypto money system, which has turned into a valuable and gigantic investment
tool today, has also started to be used in the sports industry. World-famous clubs such as Paris
Saint Germain, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, AS Roma, Professional
Fighters League and Aston Martin Cognizant have created their own cryptocurrencies. It is
thought that the system will have an important place within the sports industry in the future.
In the faculties that provide human resources to the sports industry, the awareness of the
cryptocurrency system is important for the future.
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For this reason, this study was conducted with the aim of investigating the perceptions and
awareness level of students studying at the faculty of sports sciences. The sample of the study
consists of a total of 201 students studying at Sivas Cumhuriyet University Faculty of Sports
Sciences. As a result of the study, the crypto money perception level of the students of the
faculty of sports sciences was found to be at an intermediate level. Differences were identified
in terms of variables such as gender, recognition, ownership, use case, belief in the future,
trust. It is thought that the study will contribute to the sports industry.
Keywords: Money, Coin, Sport, Sport coin
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Arş. Gör. Kerim Ali AKGÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-4482-0591
Özet
Bireyler, tutkulu faaliyetlere önemli düzeyde zaman ve enerji harcarlar. Bu nedenle tutkuyla
yapılan faaliyetler bireyin yaşamında merkezi konumdadır. Tutku, bireyi hedefe yönlendiren
çaba ve bağlılık ile ilişkilidir. Spora katılımın ve katılımı sürdürebilmenin içsel
motivasyonlarından biri de tutkudur. Tutkulu sporcular başarıya ulaşabilmek için kendilerini
tam olarak hedeflerine adamaktadır. Aynı zamanda her sporcu yaptığı spor için farklı tutku
seviyelerine sahiptir. Bu çalışmada badminton sporcularının tutku seviyelerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Üniversiteler arası Badminton 2. Lig müsabakalarına katılan 75 badminton
sporcusu (33 kadın ve 42 erkek) çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak tek boyutlu, beşli likert ve sekiz maddeden oluşan ‘Sporda Tutku Ölçeği’
kullanılmıştır. Veriler normal dağılmadığı için nonparametrik testler kullanılmıştır.
Müsabakaya katılan sporcuların spor tutku seviyelerinin fakülte ve bölümler arası istatistiksel
anlamda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin tutku
seviyeleri diğer fakülte öğrencilerine göre daha yüksektir. Aynı zamanda müsabakaya katılan
tüm sporcuların genel spor tutku seviyeleri ortalaması yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, Tutku, Ünilig, Badminton
PASSION LEVELS OF ATHLETES PARTICIPATING IN INTER-UNIVERSITY
BADMINTON COMPETITIONS
Abstract
Individuals spend significant time and energy on passionate activities. For this reason,
passionate activities are central to an individual's life. Passion is associated with effort and
commitment that directs the individual towards the goal. Passion is one of the intrinsic
motivations for participating in and maintaining participation in sports. Passionate athletes are
fully dedicates to their goals in order to achieve success. At the same time, every athlete has
different levels of passion for the sport they play. In this study, it was aimed to examine the
passion levels of badminton players. 75 badminton players (33 females and 42 males)
participating in the intercollegiate Badminton 2nd League competitions constitute the sample
of the study. The "Passion in Sports Scale" consisting of one-dimensional, five-point Likert
and eight items was used as a data collection tool in the research. Nonparametric tests were
used because the data were not normally distributed.
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It has been determined that the sports passion levels of the athletes participating in the
competition differ statistically between faculties and departments. Sport passion levels of the
students of the Faculty of Sports Sciences are higher than the students of other faculty. At the
same time, the average of the general sports passion levels of all the athletes participating in
the competition was found to be high.
Keywords: Sports, Passion, Unilig, Badminton
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ELİT SPORCULARDA ANTRENMAN-MAÇ YÜKÜ VE SPOR SAKATLIKLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
Bayram POLAT
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi YL
ORCID: 0000-0001-9661-3431
Doç. Dr. Cengiz AKARÇEŞME
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6231-0950
ÖZET
Giriş: Performans çıktılarının ölçümü ve anlamlandırılması sporcu sağlığı ile birlikte sakatlık
risk analizinde yadsınamaz önem arz etmektedir. Sporcuların gün gün takip edilmesi dozyanıt ilişkisinin bütünselci bir yaklaşımla değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bununla
birlikte performanstaki birim mikro ve ve mezo sirkülasyondaki yüzdesel yük oranlarındaki
azalma ve artışa bağlı olarak ortaya çıkacak sakatlık riski ile yorgunluğa bağlı oluşabilecek
sakatlıkların yordanabilmesi ve önlenip önlenemeyeceği araştırma konusu olmaktadır.
AMAÇ: Bu sistematik derlemenin amacı sporcu popülasyonundaki antrenman-maç yükü ile
kas-iskelet yaralanmaları arasındaki ilişkiye ilişkin kanıtları incelemektir.
YÖNTEM: Google SCHOLAR, PUB MED, MEDLINE, Sport DISCUS, SPRİNGER LİNK
veri tabanları kapsamlı bir strateji kullanılarak tarandı. 1998’den sonra, yayınlanan
antrenman yükü ile yaralanma arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar hedef olarak belirlendi.
Toplam 16 çalışma dahil edilme kriterlerin karşılayarak incelendi.
BULGULAR: Dahil edilme kriterlerini karşılayan çalışmaların % 93 ‘ü Sportif
performanstaki iş yüklerinin temassız yaralanmaların habercisi olduğu göstermiştir.
Performanstaki ani akut iş yükü artışlarının ve oyun içerisindeki şiddet artışının temassız
sakatlıklar için başlıca risk faktörleri olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Sonuçlar antrenman-maç yükü ile yaralanma arasındaki ilişkinin varlığının anlamlı
derecede yüksek olduğunu göstermekle birlikte ani iş yükü değişimlerinin temassız
yaralanmaların önemli bir habercisi olduğunu bildirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sporcu, strateji, antrenman
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINING-MATCH LOAD AND SPORTS
INJURY IN ELITE ATHLETES: A SYSTEMATIC INVESTIGATION
ABSTRACT
INTRODUCTION: The measurement and interpretation of performance outputs is of
undeniable importance in the health of the athlete and in the risk analysis of injury.
Monitoring the athletes day by day allows the dose-response relationship to be evaluated with
a holistic approach. In addition to this, it is the subject of research whether the risk of injury
due to the decrease and increase in the percentage load ratios in the unit micro and meso
circulation in performance can be predicted and whether the injuries that may occur due to
fatigue can be predicted and prevented.
OBJECTIVE: The purpose of this systematic review is to examine the evidence for the
relationship between training-match load and musculoskeletal injuries in the athlete
population.
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METHOD: Google SCHOLAR, PUB MED, MEDLINE, Sport DISCUS, SPRINGER LINK
databases were searched using a comprehensive strategy. After 1998, published studies
examining the relationship between training load and injury were targeted. A total of 16
studies were reviewed, meeting the inclusion criteria.
RESULTS: 93% of the studies that met the inclusion criteria showed that workloads in
athletic performance were predictors of non-contact injuries. It has been determined that
sudden acute workload increases in performance and increased violence in the game are the
main risk factors for non-contact injuries.
CONCLUSION: The results show that the existence of the relationship between trainingmatch load and injury is significantly high, and it is reported that sudden workload changes
are an important predictor of non-contact injuries.
Keywords: Athlete, strategy, training
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ
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ÖZET
Eğitim ve öğretim sonrasındaki gerek iş yaşamı gerekse sosyal yaşamdaki başarı ile iletişim
kavramı arasında yakın bir ilişki vardır. Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerini incelemek amacıyla nicel ve betimsel modelde
tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 139 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler google forms
kullanılarak online şekilde toplanmıştır. Araştırmada, Korkut (1996) tarafından geliştirilen
“İletişim Becerilerini Degerlendirme Ölceği” kullanılmıştır. Normal dağılım testi sonuçlarına
göre, verilerin normal dağılım koşulunu sağladığı tespit edilmiştir. Sosyo-Demografik
dağılımında katılımcıların %45,3’ü kadın, %54,7’ü ise erkek iken, çalışmaya en çok katılım
%43,9 ile beden eğitimi öğretmenliği bölümünden gerçekleşmiştir. Öğrencilerin %67,6’sının
1-2000 TL aylık gelire sahiptir. “Spor bilimleri fakültesini seçme nedeni” sorusuna
öğrencilerin büyük oranı ( %87) “Kişisel tercih” yanıtı vermiştir. “Size göre iletişim
becerinizin en yüksek olduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna ise; %64,7
oranla “arkadaşlar” yanıtı verilmiştir. Veriler normal dağıldığı için parametrik testler
kullanılmıştır. İkili
değişkenlerin ölçümü amacıyla Independent Samples T-Test
kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeninde kadın ile erkek arasında ve sporcu lisansına sahip olmak
ile olmamak arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0.05). İkiden
fazla değişken içeren gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için ise One way Anova testi
yapılmıştır. “Bölüm, sınıf, gelir, fakülteyi seçme nedeni, iletişim becerisinin en yüksek olduğu
alan” değişkenleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p >0.05).
Katılımcıların aldığı en düşük puan 56, en yüksek puan 100 olarak gerçekleşirken ortalama
puan 83,554 olmuştur. Buradan hareketle spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri
düzeyleri bu çalışma bağlamında yüksek olarak ölçülmüştür. Bu durum spor bilimlerinin
doğası gereği “sosyal” bir alan olarak tanımlanması ve bu özelliğinin spor bilimleri alanında
öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerilerine olumlu olarak yansıması olarak
değerlendirilebilir.
Anahtar kelimeler: İletişim, İletişim becerisi, Spor bilimleri
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EXAMINATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS FACULTY OF
SPORTS SCIENCES
ABSTRACT
There is a close relationship between success in both business and social life after education
and training and the concept of communication. This study was designed in a descriptive
model in order to examine the communication skills of Çukurova University Faculty of Sport
Sciences students. The sample of the study consists of 139 students. Data were collected
online using google forms. “Communication Skills Assessment Scale” developed by Korkut
(1996) was used in the research According to the results of the normal distribution test, it was
determined that the data met the normal distribution condition. While % 45.3 of the
participants were female and % 54.7 male in the socio-demographic distribution, the most
participation in the study was from the physical education teaching department with %43.9.
%67.6 of the students have a monthly income of 1-2000 TL. The majority of the students
(%87) answered "Personal preference" to the question "The reason for choosing the faculty of
sports sciences". “Which of the following options do you think you have the highest
communication skills?” to the question; The answer was “friends” with a rate of %64.7.
Parametric tests were used because the data were normally distributed. Independent Samples
T-Test was used to measure binary variables. There was no statistically significant difference
between men and women in the gender variable and between having or not having an athlete's
license (p >0.05). One way Anova test was used to determine the difference between groups
containing more than two variables. No statistically significant difference was found between
the variables of “department, class, income, reason for choosing the faculty, the field with the
highest communication skills” (p >0.05).The lowest score received by the participants was 56,
the highest score was 100, while the average score was 83,554. From this point of view, the
communication skill levels of the students of the faculty of sports sciences were measured as
high in the context of this study. This situation can be evaluated as the definition of sports
sciences as a "social" field by its nature and the positive reflection of this feature on the
communication skills of students studying in the field of sports sciences.
Keywords: Communication, Communication skill, Sport sciences
GİRİŞ
İnsanlık tarihi kadar eski olan iletişim kavramı insanları arası ilişkiler üzerinde belirleyici bir
role sahiptir. Bu nedenle eğitim ve sonrasındaki iş yaşamındaki mesleki başarı ile iletişim
kavramın yakından ilişkillidir. Bu nedenle iletişim kavramının tüm yönleriyle doğru
anlaşılarak gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamda doğru bir yakmaşım çerçevesinde
uygulanması önemlidir. Bu çalışmanın amacı ise spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören
öğrencilerin iletişim beceri düzeylerini belirleyerek hem kendilerinin hem de eğitimcilerin bu
gerçeklik doğrultusunda gerekli yaklaşımları gerçekleştirmeleri için gerekli zemini
hazırlamaktır.
İletişim kavramını Türk Dil Kurumu (2022) “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.” şeklinde
tanımlamaktadır.
İletişim kavramı, yakın bir geçmişe kadar,Türkçe’ye, Fransızca’dan telefuzuyla birlikte geçen
komünikasyon (communication) kelimesi ile birlikte ve bu anlamı ifade etmek amacıyla
“haberleşme” terimi kullanılıyordu. Son dönemlerde kullanımı yaygın hale gelen “iletişim”
terimi ise, haberleşme terimin de kapsayan daha geniş kapsamlı bir “ileti alış-verişi”
yaklaşımını yansıtmaktadır (Oskay, 1982).
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Lasswell (2007) ise iletişimi “Kim, hangi kanal ve etkiyle, kime, ne diyor?” sorularının
yanıtlanmasıyla meydana gelen anlam bütünlüğü şeklinde tanımlamaktadır.
Dökmen’in bakış açısına göre ise (1994) iletişim; “İki birim arasında, birbirleriyle ilişkili
mesaj alışverişi, bir başka deyişle bilgi üretip aktarma ve anlamlandırma süreci” şeklinde tarif
edilmiştir.
İletişim en sade anlatımla duyguları, düşünceleri, bilgileri belli simgelerle ifade eden
gönderici yani kaynak ile gönderilen bu simgeleri çözümleyerek, algılayan ve anlayan bir alıcı
gerektirir. İletişim sürecindekidiğer öğeler ise; mesaj, kodlama, kod açma, kanal, etkileme,
geribildirim ve gürültüdür (Gürgen,1997).
İletişim çeşitlerini 4 temel grup altında değerlendirmek mümkündür (Işık, 2000).

Kişi içi iletişim

Kişiler arası iletişim

Örgüt içi iletişim

Kitle iletişimi
Etkili ve sağlıklı iletişim, iletişimde bulunan bireylerin birbirlerini doğru olarak anlayıp bunu
birbirlerine iletmeleri, birbirlerine saygılı davranmaları, anladıklarını ve anlaşıldıklarını
hissetmeleri ile olasıdır. İletişim becerilerinin doğuştan ve sezgi yoluyla gerçekleştiğini
düşünenler olsa da pek çok çalışma, iletişimin çoğu öğesinin öğrenilebilir ve öğretilebilir
özelliklere sahip olduğunu göstermektedir (Buckman, 2001; Verdener, 1999).
Bir spor karşılaşmasında veya yarışmada en sık karşılaşılan olgu iletişimdir. Spor
dünyasındaki insanlar (sporcu, antrenör, yönetici, hakem, spor gazetecisi vb.) farkında olarak
veya olmadan karşı tarafa çok sayıda mesaj iletirler. Spor dünyasındaki iletişim pek çok
yanıyla sosyal bir niteliğe sahiptir. Spor doğası gereği bireyler arasında çift taraflı bir iletişim
süreci gerektirir. Spor başlı başına bir sistemdir ve bu sistem içiresindeki kişi veya
organizasyonlarla bir etkileşim mevcuttur. Bu mevcut etkileşimin etkililiğini arttırmak için,
iyi ilişkiler kurmak, etkili iletişim becerilerine sahip olarak bunlarda sürekliliği sağlayabilmek
oldukça önemlidir.
Sportif faliyetler sürecinde sağlanabilecek fiziksel farkındalık, bireyin vucut dilini bilinçli
olarak kullanmasında da etkili olabilir. Küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığı
edinmek, etkili iletişimde önemli olan ve dikkate alınması gereken sözsüz mesajlardandır”
(Korkut, 2004)

YÖNTEM
Bu çalışma, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin incelemek amacıyla
nicel ve betimsel modelde tasarlanmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma uygun örnekleme tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
Veriler google forms kullanılarak online şekilde toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi anket
çalışmasına katılan; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Bölümlerinde öğrenim gören toplam 139 öğrenci oluşturmaktadır. 139 öğrenci tarafından
yanıtlanan formların tamamı değerlendirilmeye alınmıştır.
Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmada son dönemlerde sıkça kullanımaya başlayan online veri toplama araçlarından
google forms kullanılmıştır. Toplamda iki bölümden oluşan ölçme aracının ilk bölümünde
spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin demografik özellikleri sorgulanmaktadır.
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(Yaş, cinsiyet, bölüm, aylık gelir, lisans durumu, bölümü seçme nedeni) İkinci bölümde ise
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri, “İletisim Becerilerini
Degerlendirme Ölcegi” ile sorgulanmıştır. Anketler uygulanmadan önce, ölçeği geliştiren
araştırmacılardan mail yoluyla izin alınmıştır. Anket uygulama sürecinde katılımcılara, elde
edilecek verilerin, sadece bilimsel çalışmalarda kullanılacağı güvencesi verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Ölçek
Bu araştırmada kullanılan Fidan Korkut (1996) tarafından geliştirilen ve 25 maddeden oluşan
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçegi” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının algılanan
iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen, daha sonra üniversite öğrencilerine
uyarlanan (Korkut, 1999) İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) 25 maddelik,
5’li Likert tipi bir ölçektir. Bireyler ölçekteki ifadelere katılma derecelerini "her zaman (5),
sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2), ve hiçbir zaman (1)" şıklarından birisini işaretleyerek
belirtmişlerdir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, bireylerin kendi iletişim becerilerini olumlu
yönde değerlendirdiklerini ifade etmektedir. İBDÖ' nün güvenirlik çalışmasında testin tekrarı
yöntemi sonucunda güvenirlik katsayısı 76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını
saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı ise 80 olarak bulunmuştur
(Korkut,1996). Ölçek maddelerinin yapı geçerliliği Korkut (1996) tarafından temel bileşenler
faktör analiziyle gerçekleştirilmiş, İBDÖ' nün tek boyutlu olduğu ortaya konmuştur.Ölçekten
alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan O’dır. Puanın yüksekliği bireyin kendisini
iletişim becerileri konusunda başanîı algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir.
Verilerin Analizi
Araştırma verileri, IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analliz edilmiştir. Çalışmanın
verileri üzerinde, ilk olarak, ortalama, standart sapma, frekans/yüzde, normal dağılım testi,
(Kolmogorov-Smirnov, çarpıklık-basıklık) gibi tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Çarpılık
basıklık verilerine göre; yaş, cinsiyet, bölüm, aylık gelir, lisans durumu, bölümü seçme nedeni
bağımsız değişkenleri açısından, verilerin normal dağılım koşulunu sağladığı tespit edilmiştir.
Veriler normal dağıldığı için parametrik testler kullanılmıştır. Student t testi ve Oneway
Anova testleri (parametrik testler) kullanılmıştır. İkiden fazla gruplar arasındaki farklılığı
belirlemek için One way Anova testleri yapılmış, değişkenler ve ölçek arasında istatstiki
olarak anlamlı fark bulunmadığı için Post Hoc testlerine başvurulmamıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Tablo 1. Ölçek minimum, maksimum ve ortalama değerleri

ÖLÇEK TOPLAM
PUAN

N
139

Min
56,00

Maks.
100

Ort.
83,554

Tablo1’de katılımcıların aldığı en düşük puan 56, en yüksek puan 100 olarak gerçekleşirken
ölçek ortalama puanı 83,554 olmuştur. Buradan hareketle ilgili örneklem grubundaki spor
bilimleri fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri bu çalışma bağlamında yüksek
bulunmuştur. Tepeköylü ve ark. (2009) tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılan çalışmada da puan durumu benzer şekilde
araştırmaya katılan öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 2. Bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı
Değişkenler
N
%
Cinsiyet
Kadın
63
45,3
Erkek
76
54,7
Bölüm
Beden Eğitimi Öğretmenliği
61
43,9
Antrenörlük Eğitimi
41
29,5
Spor Yöneticiliği
37
26,6
Sınıf
1. Sınıf
31
22,3
2. Sınıf
32
23,0
3. Sınıf
56
40,3
4. Sınıf
20
14,4
Aylık Gelir Durumu
1-2000 TL
94
67,6
2001-4000 TL
19
13,7
4001-6000 TL
7
5,0
6001 TL ve üstü
19
13,7
Lisanslı spor yapma durumu
Evet
56
40,3
Hayır
83
59,7
Fakültesini seçme nedeni
Kişisel Tercihim
121
87,1
Ailemin Yönlendirmesi
3
2,2
Öğretmenlerimin tavsiyesi
5
3,6
Örnek aldığım ünlü sporcular
3
2,2
Diğer
7
5,0
İletişim becerinizin
en yüksek olduğu alan
Arkadaşlar
90
64,7
Aile
27
19,4
Okul
9
6,5
Sosyal medya
3
2,2
Diğer
9
6,5
Yaş
Min-max
Ort
Ss
18 40
23,502
5,451
Tablo 2’deki Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı incelendiğinde cinsiyet
değişkenine göre katılımcıların %45,3’ü kadın, %54,7’ü ise erkek olarak belirlendi.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm bazında çalışmaya en çok katılım %43,9 ile Beden
Eğitimi Öğretmenliği bölümünden gerçekleşmiştir.
Değişkenlerin frekans tablolarında
çalışmaya en çok %40,3 ile 3. Sınıf öğrenciler, en az ise %14.4 ile 4. Sınıf öğrencileri
katılmıştır. Aylık gelir durumlarında öğrencilerin %67,6’sının 1-2000 TL aylık gelire sahip
olduğu görülmektedir. Frekans tablosuna göre; öğrencilerin spor bilimleri fakültesini seçme
nedeni sorusuna %87’si kişisel tercihi olarak işaretlemiştir. “Size göre iletişim becerinizin en
yüksek olduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna ise; %64,7 oranla aradaşlar
yanıtı verilmiştir.
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Tablo 3. Bireylerin cinsiyetleri ve lisanslı sporcu olmama değeşkenlerinin ölçek toplam
puanıyla karşılaştırılması
N
Ort.
SS
T
p
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
63
83,7937
10,37080
0,238
0,813
Erkek
76
83,3553
11,19608
Lisans durumu
Var
56
84,2500
10,65876
0,623
0,790
Yok
83
83,0843
10,92235
p >0.05 Independent Samples Test
İkili değişkenlerin ölçümü amacıyla Independent Samples T-Testi kullanılmıştır. Tablo3’deki
cinsiyet değişkeni ve sporcu lisansına sahip olup olmama değişkenleri arasında istatistiki
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Aydın ve ark. (2018) tarafından Bartın
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılan çalışmaya göre de,
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Kılcıgil ve ark.(2008)
tarafından yapılan çalışmada ise; Çukurova Üniversitesi BESYO öğrencileri arasında iletişim
becerisiyle cinsiyet arasında bu çalışmayla benzer şekilde ilişki bulunamamışken, Ankara
Üniversitesi BESYO öğrencileri arasında iletişim becerisiyle cinsiyet arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Tepeköylü ve ark. (2009) tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılan çalışmada da kız öğrencilerin iletişim
becerilerini algılama düzeylerinin erkek öğrencilere oranla yüksek olduğu bulunmuştur.
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Tablo4: Diğer demografik verilerin ölçek toplam puanıyla karşılaştırılması
Değişkenler
N
Ort.
SS
F
p
Beden Eğitimi
61
82,3279 9,76340
,716
,490
Öğretmenliği
Antrenörlük
41
84,2927 12,61397
Eğitimi
BÖLÜM
Spor
37
84,7568 10,30751
Yöneticiliği
Toplam
139
83,5540 10,79330
1. Sınıf
31
84,1290 10,95671 2,393
,071
2. Sınıf
32
82,3125 10,97339
SINIF
3. Sınıf
56
85,7143 10,53085
4. Sınıf
20
78,6000 9,81621
Toplam
139
83,5540 10,79330
1-2000 TL
94
82,8511 11,49096 ,622
,602
2001-4000 TL
19
85,5263 8,24869
GELİR
4001-6000 TL
7
82,0000 6,53197
6001 TL üstü
19
85,6316 10,79203
Toplam
139
83,5540 10,79330
Kişisel Tercihim 121
84,2231 10,38949 ,622
,602
Ailemin
3
83,6667 13,05118 1,330
,262
Yönlendirmesi
FAKÜLTEY
Öğretmenlerimin
İ SEÇME
5
78,6000 17,55847
tavsiyesi
NEDENİ
Örnek aldığım
3
72,6667 12,66228
ünlü sporcular
Diğer
7
80,1429 10,12305
Toplam
139
83,5540 10,79330
İLETİŞİM Arkadaşlarımla
90
82,7889 10,68812 2,317
,060
BECERİSİN
Ailemle
27
85,3333 9,19030
İN EN
Okulda
9
81,7778 14,06039
YÜKSEK Sosyal medyada
3
75,6667 5,85947
OLDUĞU
ALAN
Diğer
9
92,2222 9,52336
Toplam

138
83,6812 10,72754
p >0.05 One Way Anova

İkiden fazla değişken içeren gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için ise One way Anova
testi yapılmıştır, Bölüm, sınıf, gelir, fakülteyi seçme nedeni, iletişim becerisinin en yüksek
olduğu alan değişkerleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p >0.05).
Bu çalışmada bölüm ile iletişim becerileri arasında istatistiki olarak anlamlı fark
bulunamamıştır (p>0.05). Kılcıgil ve ark(2009) tarafından yapılan çalışmada; Çukurova
Üniversitesi’nin BESYO bölümleri ile iletişim becerileri bu çalışmayla örtüşür şekilde
arasında ilişki bulunmamaktadır.
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Tepeköylü ve ark. (2009) tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda yapılan çalışmada da bu çalışmaya paralel şekilde okunan bölüm açısından
iletişim becerisi algıları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Bu çalışmada Tepeköylü ve ark. (2009) tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılan çalışmaya benzer şekilde göre sınıf düzeylerine
göre iletişim becerisi algılarındaki puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İletişim kişiler, kurumlar ve toplumlar arasında ilişkilerin düzeyini belirlemede ve başarılı
ilişkler geliştirmede en önemli faktörlerden biridir. İletişim sosyal yaşamda olduğu kadar
öğrenim ve iş yaşamında da belirleyici rol oynar.
Bu çalışmada toplumun bir parçası olarak sosyal yaşamın içinde bulunan ve iş yaşamına
hazırlanan spor bilimleri fakültesi öğrecilerinin iletişim becerisi düzeylerini ölçmeyi
amaçlamaktadır. Çukurova Üniveristesi spor bilimleri fakültesinde 139 öğrencinin katıldığı
çalışmada katılcılarının çoğunun erkek olduğu görülmüştür. Çalışmaya bölüm bazında en çok
katılım Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden, sınıf bazında ise 3. Sınıf öğrencilerinden,
en az katılım ise 4. Sınıf öğrencilerinden olmuştur. Aylık gelir durumlarında öğrencilerin
çoğunluğunun aylık gelir 2000 TL’nin alktında olduğu görülmüştür. Öğrenciler spor bilimleri
fakültesini seçme nedenlerini çok büyük oranda kişisel tercihleri olarak belirtmişlerdir.
Öğrencilerin iletişim becerilerinin en yüksek olduğu alan ise arkadaşlarıyla kurdukları iletişim
olduğu görülmüştür.
Çalışma sonuçlarına göre; cinsiyet değişkenleri bakımından kadınla erkek arasında istatistiki
olarak anlamlı bir fark bulunamadığı için cinsiyetin öğrenci iletişim becerileri açısından
belirleyeci bir rol oynamadığı söylenebilir. Aynı şekilde sporcu lisansına sahip olup olmama
durumu da öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerini etkilememiştir.
Öğrencinin hangi sınıfta yer aldığı, gelir düzeyi, fakülteyi seçme nedeni de iletişim başarısı
üzerinde etkili değildir. Öğrencinin kendi iletişim becerisini hangi alanda yüksek gördüğü de
iletişim becerisi düzeyi üzerinde belirleyici değildir.
Çalışma sonuçlarına göre; katılımcıların tamamı 50’nin üzerinde puan almış, ortalama puanı
ise tam puana oldukça yakın bir şekilde 83,554 olmuştur. Buradan hareketle spor bilimleri
fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri bu çalışma bağlamında yüksektir. Bu durum
spor bilimlerinin doğası gereği “sosyal” bir alan olarak tanımlanması ve bu özelliğinin spor
bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerilerine olumlu olarak yansıması
olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle sınırlı olduğu için
gelecekte bu çalışmayı yapmak isteyen araştırmacılara örenklem ve fakülte sayısının
arttırmalarını öneriyoruz.
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SPORCULARDA MÜSABAKA ÖNCESİ BİREYSEL OPTİMAL KAYGI ARALIĞI
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ORCID: 0000-0002-6867-2183
ÖZET
Sporda yüksek başarı elde etmek için Yuri Hanin tarafından geliştirilen bireysel optimal
fonksiyon modeli, sporda bireysel performansı hedefleyen bir duygu yönetim sistemi olup,
sporcunun hangi optimal duygu alanı içerisinde en iyi performansı gösterdiğini tanımlamak
amacıyla geliştirilmiştir (Weinberg ve Gould, 2011). Hanin (1989), en iyi performansı
gösterebilmek için neyin optimal olduğunu belirlemek amacıyla yaptığı araştırmalarda
sporcuların yarışma öncesi kaygı düzeyleri arasında önemli farklar bulmuş ve bazı sporcular
en iyi performansını kaygıları düşük sevideyken, bazıları orta sevideyken, bazıları ise yüksek
sevideyken gösterdiklerini belirtmiştir. Sporcuların hangi optimal kaygı aralığı içerisinde en
iyi performansı gösterdiklerinin belirlenmesi onların iyi bir performans sergileyebilmesinde
son derece önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yapılan bu araştırma
sporcuların optimal kaygı aralıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma
grubunu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan
üniversitelerarası tenis müsabakalarına katılan 25 sporcu oluşturmuştur. Araştırma 2. Lig
Tenis müsabakalarında mücadele eden tenisçiler ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı
olarak Spielberger, Gorsuch ve Lushene (1970) tarafından geliştirilen ve Öner ve LeCompte
(1983) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri
(STAI)” kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde araştırmaya katılan sporcuların optimal
kaygı aralıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama ve
standart sapma tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmada sporcuların katılmış olduğu
müsabakada en iyi performansı sergilediği maçların öncesi göz önünde bulundurularak
optimal kaygı aralıkları belirlenmiştir. Kaygı aralıkları sporcuların müsabaka öncesi bireysel
optimal kaygı puanları hesaplanarak oluşturulmuştur. Yapılan incelemede optimal kaygı
aralığı bakımından sporcular arasında bireysel farklılıkların olduğu görülmüştür. Sporcuların
genel olarak kaygı düzeylerinin düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ancak bireysel olarak
değerlendirildiğinde kaygı düzeylerinin düşük, orta ve yüksek düzeyler olmak üzere
farklılaştığı görülmüştür. Sonuç olarak bazı sporcuların en iyi performansını kaygıları düşük
seviyedeyken, bazılarının orta seviyedeyken, bazılarının ise yüksek seviyedeyken
gösterdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Performans, Kaygı, Optimal.
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INDIVIDUAL OPTIMAL ANXIETY RANGE IN ATHLETES BEFORE
COMPETITION
ABSTRACT
The individual optimal function model, developed by Yuri Hanin to achieve high success in
sports, is an emotion management system targeting individual performance in sports, and was
developed to define the optimal emotional area of the athletes in which they perform
(Weinberg & Gould, 2011). Hanin (1989), in his research to determine what is optimal for
showing the best performance, found significant differences between the pre-competition
anxiety levels of the athletes and stated that some athletes showed their best performance
when their anxiety was at low level, some when their anxiety was at a moderate level, and
some when they were at a high level. Determining in which optimal anxiety range the athletes
perform best is an extremely important issue for them to perform well. Therefore, this
research was carried out to determine the optimal anxiety ranges of athletes. The research
group consisted of 25 athletes participating in the inter-university tennis competitions
included in the 2022 activity calendar of the Turkish University Sports Federation. The
research was carried out with tennis players competing in 2nd League Tennis competitions.
The Spielberger State and Trait Anxiety Inventory (STAI), developed by Spielberger,
Gorsuch & Lushene (1970) and adapted into Turkish by Öner & LeCompte (1983), was used
as a data collection tool. In the analysis of the data, arithmetic mean and standard deviation
techniques from descriptive statistics were used to determine the optimal anxiety ranges of the
athletes participating in the research. In the research, the optimal anxiety ranges were
determined by taking into consideration before the matches in which the athletes showed the
best performance in the competition they participated in. Anxiety intervals were created by
calculating the individual optimal anxiety scores of the athletes before the competition. In the
examination, it was seen that there were individual differences among the athletes in terms of
the optimal anxiety range. It has been determined that the anxiety levels of the athletes are
generally at a low level. However, when evaluated individually, it was observed that the
anxiety levels differed as low, medium and high levels. As a result, it has been determined
that some athletes show their best performance when their anxiety is at a low level, some at a
medium level, and some at a high level.
Keywords: Performance, Anxiety, Optimal.
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GENÇ FUTBOLUNDA PAS YETENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Giovanni Esposito
University of Salerno, Department of Political and Social Studies
ORCID: 0000-0002-3659-8943
ÖZET
Futbol gibi takım sporlarında performans ölçümü için en önemli değişkenler fiziksel
kondisyon ile teknik ve taktik performanstır. Ancak, futbol oyununun karmaşıklığı nedeniyle,
bu değişkenlerin her birinin göreceli önemini belirlemek zordur. Tipik olarak, futbolda
performans analizi temel olarak oyuncuların topla birlikte yaptıkları hareketlere, özellikle de
pasların isabetliliğine ve etkinliğine odaklanır. Skor fırsatları yaratmadaki önemli rolünün bir
sonucu olarak, oyuncuları değerlendirirken pas verme becerisi önemli bir ağırlığa sahiptir.
Aslında, iyi bir oyun oynayıp oynamadıklarını kontrol etmek için her oyuncunun "pas
sayısına" veya "pas tamamlama yüzdelerine" atıfta bulunulur. Pas yeteneği genç futbolcuların
gelişiminde de büyük önem taşır. Birçok çalışma pas atmadan önceki algısal becerilerin ve
pas atmanın futboldaki genel performans üzerindeki önemini tespit etmiş olsa da, algısal
antrenmanın pas atma becerisi üzerindeki etkisini inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Yetenek
belirleme, beceri kazanımı ve müdahale araştırmaları için bu parametreleri ölçmeye yönelik
girişimler olmuştur. Test güçlü bir ayırt edici geçerliliğe ve kabul edilebilir test-tekrar test
güvenilirliğine sahip olsa da, bir oyun sırasında pas performansını tahmin etme yeteneği
hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bu derlemenin amacı, bu testlerin güçlü yönlerini ve
sınırlılıklarını incelemektir. Bilimsel literatürün elde edilmesi, özel web aramaları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir: PRISMA yöntemi kullanılarak PubMed, Google Scholar, Scopus,
CrossRef.
Anahtar Kelimeler: temsili tasarım, beceri edinme, yetenek geliştirme
EVALUATING PASSING ABILITY IN YOUTH FOOTBALL
ABSTRACT
The most important variables for measuring performance in team sports such as football are
physical condition and technical and tactical performance. However, because of the
complexity of the game of football, it is difficult to ascertain the relative importance of each
of these variables. Typically, performance analysis in football focuses mainly on the actions
of the players in the presence of the ball, in particular on the precision of the passes and their
effectiveness. As a consequence of its important role in creating scoring opportunities, the
ability to pass the ball has a considerable weight when evaluating players. In fact, reference is
made to the "number of passes" or the "pass completion percentages" of each player to check
if they played a good game. Passing ability is of great importance also in the development of
young football players. Although several studies have identified the importance of perceptual
skills before passing and passing on overall performance in football, the number of studies
that examined the impact of perceptual training on passing ability is limited. There have been
attempts to measure these parameters for talent identification purposes and skill acquisition
and intervention research. While the test has strong discriminant validity and acceptable test–
retest reliability, no information exists on its ability to predict passing performance during a
game.
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The aim of this review is to examine the strengths and limitations of these tests. The retrieval
of scientific literature took place using specialized web searches on: PubMed, Google
Scholar, Scopus, CrossRef using the PRISMA method.
Keywords:
representative
design,
skill
acquisition,
talent
development
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RELATIONSHIP BETWEEN INJURIES AND PERCEPTIONS IN DANCESPORT
ATHLETES
Sara Aliberti
University of Salerno, Department of political and social studies, University of Salerno
Abstract
Dancesport is a discipline that is becoming more popular due to the increased availability of
classes, advertising and the possibility of practicing it individually, without a partner. During
competitions and training classes, athletes can often incur injuries, due to stress on the
musculoskeletal system. Many risk factors can cause injuries, including lack of proper warmup or cool-down, inadequate technique, excessive training loads, safety-related environmental
factors etc. However, previous studies have mainly focused on high-level sports, as it seemed
that the risk of injury was proportional to the dancer level. The aims of the study were two:
investigating the prevalence of injuries in athletes practicing C-class dancesport individually
and their perceptions of the causes of injuries experienced. A convenience sample was
recruited for the study, consisting of 30 C-class dancesport athletes with an average age of 17
years ± 1.2 years old. A survey including questions on injury experienced and perceptions of
injury causes was prepared with Google Form and sent via e-mail. Descriptive statistics were
used to describe the responses in percentage and frequency. Chi Square was used to
investigate the relationships among the questionnaire responses. The data were analyzed using
SPSS. The results of the present study showed that the lower limbs were the body parts most
frequently at risk of injury. Significant associations were found between injuries and bad
habits (p<0.05). These data may have important implications for athletes and dance teachers
to reduce the incidence of injuries through the modification of some bad habits such as lack of
warm-up, cool-down, individualized athletic preparation and low concentration during
training.
Keywords: latin dance, injury, training, risk factors, competition.
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MOTIVATION AND PERSONALITY TRAITS OF VOLLEYBALL FEMALE
PLAYERS
Mladen MARINOVIĆ
University of Split, Faculty of Kinesiology
ABSTRACT
Numerous authors cite motivation and personality traits as predictive characteristics for
involvement in sports and especially for success in sports. Therefore, knowledge of the
motivation and personality traits of young volleyball female players is a prerequisite for
implementing both selection and well-programmed communication. This paper aims to
examine the relations and structure of motivation and personality traits of volleyball players.
The research included 59 volleyball players (age = 17.3 - 22.0 years) of the volleyball club
Split 1700 (Croatia), who have completed the tests: Motives of general and sports
achievement of Havelka and Lazarević as well as Eysenck's personality questionnaire. The
SPSS program was used for statistical data processing. The Kolmogorov-Smirnov test
indicates that all observed variables are normally distributed, with Extroversion data
statistically significantly higher and Psychoticism data significantly lower than in the general
female population of Croatia. The results of Kaiser-Meyer-Olkin's Measure of Sampling
Adequacy (.521) and Bartlett's Test of Sphericity (Sig. <.001) indicate that the data are
acceptable for conducting a factor analysis. Factor analysis extracted 4 latent dimensions
explaining 63.93% (24.55 + 15.88 + 12.90 + 10.60) of the variance. Varimax rotation with
Kaiser normalization, the first factor is saturated with General Achievement Motivation (.718)
and Psychoticism (-.643). The second factor explains negative emotional reactions in General
Achievement situations (-.844) and Neuroticism (.789). The third factor explains the particles
of negative (.784) and positive (-.607) emotional reactions in situations of Sports
Achievement as well as the strength of Motivation of Sports Achievement (-.575). The fourth
factor is predominantly explained by Extraversion (.845) and the negative projection of
Positive Emotional Reactions in General Achievement Situations (-.441). The research results
suggest the emergence of four factors that present young female volleyball players. The first
factor can be called the Motivation for Achievement factor. The second factor presents
Emotional (in)stability; the third factor can be called the Motive of sports achievement. The
fourth factor presents the vitality of the nervous system expressed by the projection of
Extraversion. The author is deeply convinced that timely acquaintance of coaches with the
psychological characteristics of young athletes would help in the correct setting of program
orientation and thus success in the implementation of the training program.
Keywords: volleyball, motivation, personality traits, personality factors
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AZERBAYCAN'DA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM VE GELİŞİM
YÖNLERİ
Vuqar Nazarov Mehralı oğlu
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin dosenti
ORCID: 0000-0001-9856-7184
Hacıyev Camal Celil oğlu
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin dosenti
ORCID: 0000-0002-6409-3010
Vasif Ahadov Balakişi oğlu
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı
ORCID: 0000-0003-0003-8933
ÖZET
Ulaştırma sektörü, ülke ekonomisinin ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde
en önemli alanlardan biridir.Bu bağlamda hem yerli hem de yabancı yatırımın en çok yatırım
yaptığı alanlardan biri de ülke ulaşım sektörüdür.Dolayısıyla ülkenin gelişimi ile ulaştırma
sektörünün gelişimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.
Ülkemizde ulaştırma sektörünün gelişmesi devletin önündeki önceliklerden biridir. Bu
kapsamda her yıl yeni projeler hayata geçirilmekte ve ulaştırma sektörü kapsamlı ve sistemli
bir şekilde geliştirilmektedir. Bağımsızlık kazandıktan sonra uygulanan tüm projelerin yanı
sıra yol sektörünün yeniden inşası, yeni yolların yapımı ve eski yolların elden geçirilmesi ile
ilgili projeler de başarıyla tamamlandı. Bakü ve bölgelerinde çok sayıda ulaşım altyapısı inşa
edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.
Amaç, Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumundan yararlanarak ülkeyi bölgesel ve
uluslararası ulaşım koridorlarının merkezi haline getirmektir.Topraklarımızda işlenen
vahşetlerin ardından yol altyapısının restorasyonu ve yeniden inşası bu bölgelerde yapılan
çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Zengazur koridorunun açılması aynı zamanda
uluslararası öneme sahip yeni bir ulaşım koridorunun açılması için koşullar yaratır.
Bu bağlamda, makale Azerbaycan'da ulaştırma sektörünün mevcut gelişme durumunu ve
finansman kaynaklarını incelemekte, gelişme yönlerini belirlemekte, gelişme dinamiklerini
analiz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulaştırma sektörü, ekonomik kalkınma, makroekonomik göstergeler,
ulaştırma projeleri, ulaştırma koridorları.
CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE
DEVELOPMENT OF TRANSPORT SECTOR IN AZERBAIJAN
Summary
The transport sector is one of the most important areas in the development of the country's
economy, as well as economic relations between the countries. In this regard, one of the areas
in which both domestic and foreign investments are invested is the country's transport sector.
For this reason, there is a direct relationship between the development of the country and the
development of the transport sector.
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The development of our country's transportation sector is one of the government's top
priorities. In this regard, new projects are implemented every year and the transport sector is
developed comprehensively and systematically. All projects implemented after independence,
as well as projects related to road reconstruction, new road construction, and road restoration,
have been completed successfully. A large number of transportation infrastructures have been
built and placed into operation in Baku and the regions. The goal is to turn the country into a
center of regional and international transport corridors,taking advantage of Azerbaijan’s
favorable geographical location. Additionally,thanks to the Supreme Commander-inleadership Chief's and the courage of our brave army,they liberated our occupied territories
during the 44-day war last year. After the atrocities committed by Armenian vandals in our
occupied lands, the basis of the work in those lands is the restoration and reconstruction of the
road infrastructure. Also, the opening of Zangazur corridor creates conditions for the opening
of a new transport corridor which has international importance.
In this regard the article examines the current situation of development of the transport sector
in Azerbaijan and analyzes the sources of its financing,identifies its development
directions,analyzes the dynamics of development.
Keywords: Transport sektor, economic development, macroeconomic indicators, transport
projects,transport corridors.
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COVID 19 SALGINI BAĞLAMINDA İŞGÜCÜ KALİTESİNE YÖNELİK
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Şirin Alpenahova Asadulla gizi
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi
Nigar Amanova
Bakı Dövlət Universitetinin disertantı
ÖZET
İşgücü piyasasının yapısındaki sorunları çözme mekanizmaları araştırılmaktadır. Özellikle
işsizlikle mücadelede aktif ve pasif istihdam politikaları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesi
her alanda olduğu gibi işgücü piyasasını da ciddi şekilde etkilemiştir. Bu pandemi, diğer
ülkelerle birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgücü piyasası üzerinde ciddi bir etkiye
sahiptir. Makale, Covid-19'un işgücü piyasası üzerindeki etkisini, pandeminin işgücü piyasası
üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik hükümet önlemlerini ve ayrıca iş sektörünün
pandemiyi minimum kayıpla atlatmasına yönelik önlemleri ve olası çözümleri incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan potansiyeli, işgücü, personel, metodolojik sorunlar
COVİD 19 EPIDEMIYASI KONTEKSTINDƏ ƏMƏYIN KEYFIYYƏTINDƏ
YARANAN PROBLEMLƏR VƏ HƏLL YOLLARI
Xülasə
Məqalədə əmək bazarı strukturunda yaranan problemlərin həlli mexanizmləri araşdırılır.
Xüsusilə işsizliklə mübarizədə aktiv və passiv məşğulluq siyasətlərindən ətraflı bəhs edilir.
Bundan əlavə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 2020-ci il martın 11-də pandemiya
elan etməsi bütün sahələrdə olduğu kimi, əmək bazarına da ciddi təsir göstərib. Bu pandemiya
şəraiti digər ölkələ yanaşı Azərbaycan Respublikasının əmək bazarına da ciddi təsir
göstərmədədir. Məqalədə, Covid-19-un əmək bazarına təsiri, pandemiyanın əmək bazarına
təsirlərinin minimuma endirilməsini hədəfləyən dövlət tədbirləri, eləcə də sahibkarlıq
sektorunun bu pandemiyadan minimum itkilərlə çıxmağa yönləndirilmiş tədbirlər və mümkün
həll yolları da araşdırmaya daxil edilib.
Açar sözlər: İnsan potensialı, işçi qüvvəsi,kadr,metodoloji problemlər
PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR QUALITY OF LABOR IN THE CONTEXT OF
THE COVID 19 EPIDEMIC
Summary
Mechanisms for solving problems in the structure of the labor market are investigated.
Particularly, active and passive employment policies in the fight against unemployment are
discussed in detail. In addition, the declaration of a pandemic by the World Health
Organization (WHO) on March 11, 2020, has seriously affected the labor market as in all
areas. This pandemic, together with other countries, has a serious impact on the labor market
of the Republic of Azerbaijan.
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The article examines the impact of Covid-19 on the labor market, government measures to
minimize the impact of the pandemic on the labor market, as well as measures and possible
solutions for the business sector to survive the pandemic with minimal losses.
Keywords: Human potential, workforce, cadre, methodological problems.

Giriş
Modern zamanlarda, çalışanların performansını değerlendirmenin birkaç yolu vardır. Yöntem
ne kadar çok kullanılırsa, işgücünün kalitesinin değerlendirilmesi o kadar kapsamlı ve
derinlemesine olur. Yöntemlerin tek bir sınıflandırması yoktur. Çeşitli özelliklerine göre
ayrılırlar. Sonuç olarak, aynı yöntem farklı gruplara ait olabilir. Genelleme ve sunum
kolaylığı açısından 2 gruba ayrılırlar. 1. Nicel değerlendirmenin kullanımına göre nicel, nitel
ve birleşik değerlendirme yöntemleri arasında ayrım yaparlar. 2. Çalışan kalitesinin gelişim
düzeyini değerlendirmenin doğrudan ve dolaylı yöntemleri, yöntemlerin içeriğine göre ayırt
edilir.
Doğrudan değerlendirme yöntemleri, normal koşullar altında bir çalışanın performansını
değerlendirmeyi amaçlar. Dolaylı veya dolaylı yöntemler, özel koşullarda ve özel durumlarda
faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirir. Bu durumda, çalışan değerlendirmeye aktif olarak
katılır. Kullanılan yöntemler, çalışanın performansına ve değerlendirmenin amaçlarına uygun
olmalıdır. Basit ve anlaşılır olmalıdır. Sözlü ve yazılı ödevleri birleştirmelidir.
Değerlendirme yöntemleri geleneksel olmayan ve geleneksel olarak ikiye ayrılır. Birincisi,
yöneticinin veya başkalarının öznel görüşüne dayalı olarak, organizasyon birimi dışındaki
bireysel çalışana yöneliktir. Geleneksel olmayan yöntem, çalışanlar tarafından bilgi ve
becerilerin grup sunumuna dayanmaktadır ve giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Bu, grup tarafından ve aynı zamanda konu tarafından ustalık derecesini ve yeni becerilerin
gelişimini artırır. Doğruluk, anlaşılırlık ve basitlik açısından özel olarak dengelenmiş bir
değerlendirme sistemi oluşturmak çok zordur, bu nedenle hem avantajları hem de
dezavantajları olan çeşitli çalışan değerlendirme sistemleri vardır.
Ayrıca elbette potansiyel çalışanların yani adayların değerlendirilmesi ile kurum çalışanlarının
değerlendirilmesi arasında ayrım yapmak gerekir.
Aslında, bu tahminler birbirinden çok az farklıdır. Daha semantik içerik aynı kalır. Aynı
yöntem hem adayları hem de çalışanları değerlendirmek için ancak setleri değiştirilerek
kullanılabilir. Temel farklılıklardan biri, kuruluş çalışanlarını değerlendirme sürecinin düzenli
olarak yapılmasıdır (VN Volkov 2014).
Astların değerlendirilmesi yöneticinin günlük faaliyetlerinin kilit noktalarından biridir.Bu
durumda 3 ana nokta vardır. Emek değerlendirmesi, uzmanlaşma ve kişilik değerlendirmesi.
Değerlendirme sisteminin geliştirme aşaması, hedefin tanımlanması, kriterlerin seçimi ile
başlar. Çalışan değerlendirmesi 3 ana aşamada gerçekleştirilir. Değerlendirmeye hazırlık,
uygulanması ve sonuçlandırılması. Kullanılan tüm yöntemler hem organizasyonun yapısına
hem de çalışanların faaliyetlerine uygun, açık, basit ve anlaşılır olmalıdır. Verimlilik,
personeli değerlendirirken en önemli faktörlerden biridir. İşgücünün etkinliğini
değerlendirmek aynı zamanda faaliyet gösterdiği kuruluşun ekonomik, endüstriyel ve
entelektüel potansiyelinin analizine de olanak tanır.
Makalede öncelikle işgücünün etkisi, işgücünün kalite değerlendirmesi ve koronavirüs
pandemisinin bu kalite üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Değerlendirme yöntemleri listelenir
ve analiz edilir. İşgücünün kalitesini değerlendirme sürecinin yöneticinin günlük
faaliyetlerinde kilit noktalardan biri olduğu vurgulanmaktadır. Araştırmalar, pandeminin bir
sonucu olarak uzaktan çalışma kullanımının genişlediğini göstermiştir. Eğitim kurumlarıyla
birlikte birçok şirket ve kurum uzaktan çalışmaya şimdiden adapte oldu.
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Çalışma, koronavirüs pandemisi sırasında işgücünün kalitesine bakan çevrimiçi bir anketi
içeriyordu. B.M.Genkin (BM Genkin, IA Nikitina. 2013) tarafından oluşturulan genel
ihtiyaçlar teorisine dayanarak bir dizi aksiyom vardır, yani gereksinimler:
• Dolgunluk aksiyomu (bireyin tüm ihtiyaçlarını dikkate alarak);
• Bireysellik aksiyomu (insan ihtiyaçlarına uygunluk)
• Dinamik aksiyom
Çalışan değerlendirme yöntemlerinin seçimi, kuruluş içindeki değerlendirme sürecinin
etkinliğini artırmaya olanak tanır. SI Ojegov'a göre, "yöntem" terimi, teorik araştırma veya bir
şeyin pratik uygulaması için bir yöntem anlamına gelir (SI Ojegov 1999).
Parçalama yöntemi, karmaşık olayları basit olaylara ayırmaya izin verdi. Çünkü elementler ne
kadar basitse, onları analiz etme süreci o kadar kolay olur. Örneğin, çalışan yönetim sistemini
alt sistemlere, alt sistemleri fonksiyonlara, onları prosedürlere ve prosedürleri operasyonlara
ayırabiliriz. Bu süreçten sonra bir personel yönetim sistemi oluşturmak gerekir. Kırık
parçaların sentezlenmesi önemlidir.
2. Azerbaycan'ın iş ortamındaki Değerlendirme Merkezi hakkında:
İlk aşamada, kilit pozisyonların seçim süreci bu yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Son
zamanlarda, bu yöntem daha yaygın hale geldi. Şu anda, "değerlendirme merkezi" aşağıdaki
amaçlar için kullanılmaktadır:
• Çalışanın pozisyonunun ideal yetkinlik modeline uygun olup olmadığını belirlemek;
• Çalışanların kariyerlerini ilerletme yeteneklerini netleştirmek;
• İnsan kaynakları oluşturmak
• Çalışanların bireysel mesleki gelişimine yönelik programlar geliştirmek
"Değerlendirme Merkezi" sayesinde çalışanların potansiyel yetenekleri belirlenir. Denetim
süreci bireysel dersler, diyaloglar, eğitimler şeklinde hazırlanmaktadır. Bu muayene kurallara
göre yaklaşık 2 gün sürmektedir. Uzmanlar, esas olarak denetlenen çalışanların davranışlarını
gözlemler. Gözlemi şeffaf hale getirmek için sürecin filme alınmasına izin verilir. Bu yöntem
aynı zamanda çözüm bulmada yer alan çalışanların liderlik becerilerini de değerlendirir.
Ayrıca ödevlerin aşamaları için zaman planlama becerileri test edilir. Değerlendirmenin
aşamaları aşağıdaki gibidir:
Değerlendirme merkezinin hazırlanması
• Değerlendirme faaliyetlerini yürütmek
• Rapor oluşturma
• Değerlendirme merkezinin görüşü
Bu yöntem, çalışanların eğitiminde güçlü bir teşviktir.Bu durumda, değerlendirme birkaç
yönde gerçekleştirilir:
• Bu durumda bir yetkinlik modeli geliştirilir.
• Seçilen yetkinlikleri gösteren çalışmaları yürütmek
• Her çalışanla bireysel testler yapılır
• Tüm gözlemciler görüşlerini ifade eder ve tartışır
• Değerlendirme Merkezi katılımcıları için geri bildirim sağlanır
• Değerlendirme merkezinin sonuçları raporlanır
Ülkemizde çok sınırlı sayıda uygulanmaktadır ve yenidir. Şirket bu yöntem için özel
danışmanlar atamaktadır. Bazı şirketler bu teknolojileri para karşılığında satın alır. Parçalama
yöntemi, karmaşık olayları basit olaylara ayırmaya izin verdi. Çünkü elementler ne kadar
basitse, onları analiz etme süreci o kadar kolay olur. Örneğin, çalışan yönetim sistemini alt
sistemlere, alt sistemleri fonksiyonlara, onları prosedürlere ve prosedürleri operasyonlara
ayırabiliriz. Bu süreçten sonra bir personel yönetim sistemi oluşturmak gerekir. Kırık
parçaların sentezlenmesi önemlidir.
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2. Azerbaycan'ın iş ortamındaki Değerlendirme Merkezi hakkında: İlk aşamada, kilit
pozisyonların seçim süreci bu yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Son zamanlarda, bu
yöntem daha yaygın hale geldi. Şu anda, "değerlendirme merkezi" aşağıdaki amaçlar için
kullanılmaktadır:
• Çalışanın pozisyonunun ideal yetkinlik modeline uygun olup olmadığını belirlemek;
• Çalışanların kariyerlerini ilerletme yeteneklerini netleştirmek;
• İnsan kaynakları oluşturmak
• Çalışanların bireysel mesleki gelişimine yönelik programlar geliştirmek "Değerlendirme
Merkezi" sayesinde çalışanların potansiyel yetenekleri belirlenir. Denetim süreci bireysel
dersler, diyaloglar, eğitimler şeklinde hazırlanmaktadır. Bu muayene kurallara göre yaklaşık 2
gün sürmektedir. Uzmanlar, esas olarak denetlenen çalışanların davranışlarını gözlemler.
Gözlemi şeffaf hale getirmek için sürecin filme alınmasına izin verilir. Bu yöntem aynı
zamanda çözüm bulmada yer alan çalışanların liderlik becerilerini de değerlendirir. Ayrıca
ödevlerin aşamaları için zaman planlama becerileri test edilir. Değerlendirmenin aşamaları
aşağıdaki gibidir:
Bu yöntemin dezavantajları: Değerlendirmeyi yürütmenin maliyeti, bu değerlendirme
sırasında teknoloji edinmenin maliyeti zaman alıcıdır. Ayrıca Azerbaycan'da 360 derece
yöntemi kullanılmaktadır. Bu yönteme bazen değerlendirme yöntemi denir. Buradaki
değerlendirme, bir çalışanın deneyim, bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesidir. 360 derece
yöntemi Azerbaycan'da bir dizi yerel şirkette halihazırda uygulanıyor. Bu yöntemde
değerlendirme 4 kişilik grup tarafından yapılır. Yönetici, astları, meslektaşları ve ortakları ile
çalışan, prosedüre girerse kendini değerlendirebilir. Yöntemin özü, pozisyonunun çalışanla
uyumluluğunu belirlemektir.
Hem çalışanların kendileri, hem işveren hem de elbette devlet, personel potansiyelinin
oluşumuyla ilgilenmektedir. İnsan potansiyelinin oluşumunu ve gelişimini ne çalışanlar ne de
işverenler kendi başlarına çözemezler. Bu sorunlar şunları içerir:
• Mükemmel ve yüksek bilgi sağlayabilecek ve herkes tarafından erişilebilir yüksek ve
mesleki eğitimin mevcudiyeti.
• Personel eğitimi ile uğraşan tüm işletmelerin malzeme ve teknik altyapısının mevcudiyeti.
• Eğitim ve bilimin kalitesini artırmak için devlet desteğinin mevcudiyeti.
• İşgücü potansiyelini etkin kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip kişilere istihdam yaratmak
ve en önemlisi kalıcı işler yaratmak.
AGrande Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgınının ilk vakası Azerbaycan'da tespit edilmiş ve 1
Mart 2020 tarihinden itibaren işgücü piyasasını etkilemeye başlamıştır. Hemen hemen her
sektörü etkisi altına alan Covid-19 salgını, şüphesiz işgücü piyasalarını da derinden etkiledi.
Koronavirüs (Covid-19) krizi, işgücü piyasasında eşi benzeri görülmemiş bir şok ve işsizlik
krizi ile sonuçlanmıştır. Salgın sırasında işgücü piyasası iş kayıpları, azalan çalışma saatleri,
esnek çalışma, ücretsiz izin gibi risk ve etkenlere maruz kaldı. Ayrıca pandemi öncesi ev
eksenli çalışma sadece belirli meslekler ve işler için mümkün olsa da, Covid-19 döneminde
işgücünün önemli bir kısmı evden veya yarı zamanlı çalışmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19 sürecinin işgücü piyasasına etkisi, başta işsizlik oranı olmak üzere sosyoekonomik değişimlere yol açmaya başladı. İşsizlik oranları cinsiyet bazında incelendiğinde,
kadın işgücündeki işsizlik oranında erkek işgücüne göre daha fazla artış olduğu
görülmektedir. Bu da işgücü piyasasında kriz veya çalkantı dönemlerinde işten çıkarılma
açısından birinci önceliğe sahip bir grup kadının olduğunu kanıtlıyor.
Kadın işgücü için de durum benzerdir. Genç işgücü açısından bakıldığında salgın sürecinden
en çok etkilenen grubun genç işgücü olduğu söylenebilir. Bu bağlamda incelendiğinde işgücü
piyasasının her türlü şoka karşı hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
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Genel olarak, pandeminin 2020'deki ilk ayları genç ve kadın işgücünü etkiledi. Bu anlamda
kriz ve şok dönemlerinde işsizlik olasılığı en yüksek grubun genç ve kadın işçilerden oluştuğu
söylenebilir. Covid-19 sürecinde ekonominin bazı sektörleri diğerlerinden daha fazla
etkilendi. Örneğin, konut ve gıda sektörleri sosyal dışlanma kısıtlamalarından ciddi şekilde
etkilenirken, profesyonel hizmetler sektörü uzaktan çalışma için nispeten uygun olduğundan
daha az etkilenmiştir. Karantina sürecinden en çok etkilenen sektör ise toptan ve perakende
sektörü oldu. Covid-19 döneminde Azerbaycan'da en olumsuz etkilenen sektörler; sağlık, ev
hizmetleri, spor medyası, ulaşım, otel konaklama ve kültür-sinema sektörleri. Ayrıca bu
dönemde çalışanların ve öğrencilerin uzaktan eğitime ve evden çalışmaya kolayca adapte
oldukları kaydedildi.
Öte yandan, daha yüksek istihdam olanakları sunan ulaşım ve otel hizmetlerinde Covid-19'un
etkisi daha fazla olurken, bu etkileşim endişe verici. Dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da
Covid-19 sürecinin işgücü piyasasına etkisini azaltmak için önlemler alındı. Öncelikle kamu
ve özel sektörde uzaktan ve esnek iş modelleri uygulanmaya başlandı. Salgın sırasında işçileri
korumak için kısa vadeli faydalar sağlandı ve böylece işten çıkarmalar azaltıldı. İşgücü
piyasasındaki her krizde olduğu gibi bazı grupların daha fazla etkilendiği bilinmektedir.
Aslında Covid-19 sürecinde işgücü piyasasında nispeten daha etkili gruplar ortaya çıktı.
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Anketin ikinci sorusunda katılımcılara pandemi döneminde işe giderken portal tarafından
kendilerine izin verilip verilmediği soruldu. Görüldüğü gibi anket sırasında, ankete
katılanların yüzde 18,6'sı sezonda çalıştığını ve iş yerinin resmi olmadığını bildirdi.Tabi bu
hakkını bilen bir vatandaş için olumsuz bir durum. Katılımcıların %61'inin resmi işleri olması
ve %26'sının pandemi sırasında portalın izniyle işe gitmesi sevindirici.Katılımcıların %20,4'ü
şirket kararıyla online çalıştı. pandemi sırasında en uygunuydu. Anketin 3. sorusu (Grafik 1),
pandemi sırasında ölen ve işgücü faaliyetinde bulunan katılımcıların sağlık giderlerinin
işletme tarafından karşılanması ile ilgilidir. Üçüncü soruda ise katılımcıların yüzde 72,4'ü
pandemi sırasında covid olmadığını ifade etti. Katılımcıların %6,9'u yardım almıştır.
Katılımcılara pandemi sürecinde çalışma programlarındaki değişiklikler soruldu. Elbette her
şirket pandemi sürecinde özel kurallar geliştirdi. Bazı işletmelerde çalışma saatleri
azaltılırken, bazılarında ise online oldukları için artırıldı. Katılımcıların %38'i işe şahsen
gittiklerini ve çalışma saatlerinde bir farklılık olmadığını, %23'ü ise online çalıştıklarını ve
çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Çalışma saatlerinin %38'inin çalıştığı
şirket tarafından azaltıldığı ve %1'inin çalıştığı şirket tarafından artırıldığı gözlemlendi.
Böylece anketlerimize göre pandemi anketi sırasında katılımcıların yüzde 18,3'ü maaşında
düşüş, yüzde 9,4'ü maaşında artış ve yüzde 36,3'ü sabit maaş aldı.
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Online mod sırasında teknolojik araçlarla (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon vb.)
erişilebilirlikleri de önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıktı. Anket sırasında, yüzde
19,8'i çevrimiçi çalışırken teknolojik ekipmanlarını kullandı. Yani şirket tarafından
karşılanmadılar. Katılımcıların %19,8'inin kullandığı tüm ekipmanlar işletme tarafından
sağlanmıştır.
Yüzde 24,1 ne yazık ki bu ekipmanı kullanma potansiyeline sahip değildi. Tabii ki bu talihsiz
bir durum, dolayısıyla bir sonraki anket bu yöndeydi. Anket, işletmelerin çevrimiçi
çalışmalarda teknolojik araçların kullanımı konusunda yeterince eğitimli olmaları ile ilgilidir.
Ankete katılanların yüzde yirmi üçü, işverenlerinden gelen eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle
görevlerini çevrimiçi olarak yerine getirmeyi zor buldu. Yüzde 22'lik istihdam sağlayan
şirket, eğitimler verdi ve bu eğitimlere aktif olarak katıldı. Eğitimlere rağmen %18'i
eğitimlere katılmamıştır. İyileştikten sonra koronavirüs testi yapılan işçilerin çalışma
kalitesindeki değişiklikleri değerlendirmek için sorular soran katılımcılar, birçok katılımcının
hastalıktan kurtulmanın uzun zaman aldığını kaydettiğini kaydetti.
Pandemi nedeniyle işgücünde ve kalitesinde meydana gelen değişiklikler: Pandemi yavaş
yavaş etkisini kaybetmekle birlikte bugün birçok şirket virüs nedeniyle iflas etti. Şirketler hem
ücret ödemekte zorlandılar hem de bazı borçlarla yüzleşmek zorunda kaldılar. Bazı çalışanlara
şirket adına uzaktan ve sorumlu bir şekilde çalışabilmeleri için özel ikramiyeler verilmiştir.
Ancak, çevrimiçi çalışmanın imkansız olduğu işler var. Bu çalışanları işe geri döndürmek için
bir takım stratejiler geliştirilmiştir. Bazı yoksullar, kendi sağlıkları pahasına da olsa çalışmaya
zorlandı. Bazı işyerlerinde koronavirüsün önlenmemesi, işçilerin hayatını tehlikeye attı.
Salgına karşı ihtiyati tedbirler olmasına rağmen, bu tedbirler elbette kollektif işçiler için azdı.
Gelir kaynağı olan çalışanlar, virüse maruz kalsalar bile aylık maaşla çalışmak zorunda
kaldılar. Pandemi arifesinde çalışan sayısı azaldıkça iş kalitesi de düştü.
Sonuç: Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin görülme sıklığı bu ay azaldı ve giderek yok
oluyor. Yumuşama işlemleri başladı, maske kaldırıldı.
• Bazı işletmeler tam zamanlı çalışma moduna zaten adapte olmuş olsa da, diğerleri uzaktan
çalışma modunun kullanımını genişletmeye karar vermiştir.
• Anketten de anlaşılacağı gibi, bazı işyerleri çalışma programlarında bazı değişikliklere gitti.
• Bazı işyerleri ulaşım masraflarını karşılarken, bazıları mevcut duruma göre ücretlerinde
indirime gitti.
• Birçok şirket, iş kalitesini ve uzaktan çalışma için kullanılan teknolojilerin ücretsiz
kullanımını artırmak için Zoom platformu üzerinden çevrimiçi eğitimler gerçekleştirdi.
Araştırma sonucunda bir takım önerilerde bulunmak mümkündür:
o
Birçok işyerinde virüs farkındalığı çalışmaları yapılmalıdır.
o
İşletmede uzaktan çalışmak mümkünse, yine de çalışanların belirli bir yüzdesinin
uzaktan çalışmada kalması gerekir.
o
Uzak moddaki işletmeler, işgücü kalitesi için teknolojik araçların kullanımı konusunda
eğitilmelidir.
o
Şirket, görevleri verirken çalışanın sağlığını da göz önünde bulundurmalıdır.
o
Çalışan sağlığı açısından tıbbi eğitim de verilmelidir.
o
Çalışanların sağlığı için iş gezileri ertelenmelidir.
o
Mümkün olduğunda, bu çalışanlar uzaktan çalışacak şekilde düzenlenmelidir.
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Özet
İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarına neden olan Dünya Savaşları tarihteki insan ve göç
hareketleri bakımından büyük değişimlere neden olmuş çok önemli olaylardır. Bu kapsamda
İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın oluşturduğu yıkımın izlerini silmek isteyen Batı
Avrupa’nın iki önemli ülkesi Almanya ve Fransa, özellikle 2. Dünya Savaşından sonra
ekonomik gelişimlerine paralel olarak ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaç duymuşlardır. Kendi
insan kaynakları ile bu açığı kapatamayan bu ülkeler daha çok çevre ve komşu ülkelerden iş
göçü alarak sorunlarını çözmeye çalışmışlardır. Bu göç politikası genel itibariyle Avrupa
genelinde diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve neredeyse 1950-1980 arası dönemde
uygulanmıştır.
1950’lerde işçi göçü ile hareketlilik kazanan ve daha sonra hedef ülke halini alan Almanya;
Saarbrücken (1984), Schengen I (1985), Schengen II (1995) ve Dublin (1997) Anlaşmalarıyla
AB’nin göç politikalarının şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Arap Baharının etkisiyle
Suriye’den Avrupa’ya yönelen göç hareketinde dönemin Almanya Şansölyesi Angela
Merkel’in misafirperver tutumu birçok ülke tarafından minnetle karşılansa da sonraki süreçte
kendi ülkesi içinde aşırı sağcıların hedefi olması göçmenlere yönelik olumlu politikaların
değişmesine neden olmuştur.
Diğer taraftan Fransa’nın 1955-68 arasındaki dönemi “kontrolsüz göç” olarak nitelendirmesi
ve daha sonraki süreçte göçü kontrol altına almaya çalışarak 1980’lerde entegrasyon
politikalarına ağırlık vermesi değişen koşullara göre yöntemler geliştirdiğini göstermektedir.
Nicolas Sarkozy’in 2006 yılında Göç ve Entegrasyon Politikasını geliştirmesiyle Fransa’nın
göç politikası, farklı bir şekil almıştır. Uygulama anlamında ötekileştiren asimilasyonist
politika izleyen Fransa’da ırkçı ve göçmen karşıtı yaklaşımların bulunması göçmenlerin
toplumda kabul düzeylerinin düşük olmasına da neden olmuştur.
Bu çalışmada Almanya ve Fransa hükümetlerinin göç politikalarının yanı sıra bu ülkelerin,
kolluk kuvvetlerinin ve halkın mültecilere yönelik yaklaşımları ve söylemleri ele alınmaya
çalışılmıştır. Avrupa kıtasında ekonomik ve siyasi etki gücü yüksek iki ülkenin göç
politikaları, göçü algılayış ve kendi toplumlarına ve uluslararası politikada lanse ediş şekilleri
analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç Politikaları, Almanya’nın Göç Politikaları, Fransa’nın Göç
Politikaları, Avrupa ve Göç, Almanya ve Fransa Göç, Göçmen Algısı
IMMIGRATION POLICIES OF GERMANY AND FRANCE
Abstract
The World Wars, which caused the greatest destruction in the history of humanity, are very
important events that have caused great changes in terms of human and migration movements
in history.
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In this context, two important countries of Western Europe, Germany, and France, which
wanted to erase the traces of the destruction caused by the war after the Second World War,
needed a serious workforce in parallel with their economic development, especially after the
Second World War. These countries, which could not close this gap with their human
resources, tried to solve their problems by receiving job migration from the surrounding and
neighboring countries. This immigration policy was generally adopted by other countries
throughout Europe and was implemented almost in the period between 1950-1980.
Germany, which gained mobility with labor migration in the 1950s and later became a target
country; With the Saarbrücken (1984), Schengen I (1985), Schengen II (1995), and Dublin
(1997) Agreements, it has a significant impact on the shaping of the EU's migration policies.
Although the hospitable attitude of German Chancellor Angela Merkel in the migration
movement from Syria to Europe under the influence of the Arab Spring was gratefully
welcomed by many countries, the fact that she was the target of far-rightists in her own
country in the following period caused a change in positive policies towards immigrants.
On the other hand, France's characterization of the period between 1955-68 as “uncontrolled
immigration” and the fact that it focused on integration policies in the 1980s by trying to
control immigration in the later period shows that it developed methods according to changing
conditions. France's immigration policy took a different shape when Nicolas Sarkozy
developed the Immigration and Integration Policy in 2006. The presence of racist and antiimmigrant approaches in France, which follows an assimilationist policy that marginalizes in
terms of practice, has also caused the low acceptance level of immigrants in the society.
In this study, besides the immigration policies of the governments of Germany and France,
the approaches and discourses of these countries, law enforcement officers, and the public
towards refugees have been tried to be discussed. The immigration policies of two countries
with high economic and political influence in the European continent, the perception of
immigration, and the way it was introduced in their societies and international politics were
tried to be analyzed.
Keywords: Immigration Policies, Germany's Immigration Policies, France's Immigration
Policies, Europe and Immigration, Germany and France Immigration, Immigrant Perception

ALMANYA VE GÖÇ
Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yıkımı ve tahribatı telafi edebilmek için
işgücüne ihtiyaç duymuştur. Sanayi alanında göstermiş olduğu başarı sonrası ekonomisinde
artış yaşayan Almanya, ihtiyaç duyduğu iş gücünü “Misafir işçi” (Gastarbeiter) alarak
gidermeye çalışmıştır. (Yıldırım, 2021) Almanya’nın küresel otomotiv sektöründe lider
konumunda olması hem Avrupa ülkelerinden hem de Asya’dan yoğun emek göçünün
yaşanmasına ortam hazırlamıştır. (Koç, 2021, s.1702) 1950’ler itibariyle de “… İtalya,
İspanya, Yunanistan ve Türkiye…” (Keskin, 2021, s. 16) gibi ülkelerden işçi göçü almıştır.
1950-60’larda Almanya’ya yönelen işçi göçüyle bu kişilere vatandaşlık verilerek yaşamlarını
sürdürmeleri sağlanmıştır. (Keskin, 2021, s. 41)
60’lı yıllarda başlayan bu hareketlilik ilk başlarda geçici bir durum olarak görülse de 1973
yılında işçi göçü alımı durdurularak göç engellenmeye çalışıldığında aile birleşimi şeklinde
göçün devamlılığı sağlanmış(Yıldırım, 2021) ve Almanya’nın demografik yapısında
değişimlere neden olmuştur. (Keskin, 2021, s. 16) Türkiye’den ciddi sayılara ulaşan istihdam
amaçlı göçmen akımı sonraki yıllarda kalıcı hale gelmiştir. (Aydın, 2017, s.544)
Almanya’nın yaşamış olduğu bu süreç onu, AB göç politikalarının şekillenmesinde ön plana
çıkarmıştır. (Aydın, 2017, s.544)
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İç güvenliğini kontrol altına alabilmek adına AB ile ortak hazırlanacak politikalarda yasal
reformlarını ön planda tutmaya çalışmıştır. (Aydın, 2017, s.545) Bu süreçte Almanya’nın
öncü rol üstlenerek önce Saarbrücken(1984) ve Schengen I Anlaşmalarıyla(1985) dış
sınırlarını genişletip sınır güvenliğini kontrol altına almaya çalışması, daha sonra ise
Schengen II(1995) ve Dublin(1997) anlaşmalarını imzalayarak geri kabul ve sınır güvenliği
konularında düzenlemeler yapması örnek olarak gösterilebilmektedir. (Aydın, 2017, s.544545)
1 Eylül 1997’de yürürlüğe konulan Dublin Anlaşmasıyla AB üye ülkelere yapılan iltica
başvuruları tek bir çatı altında toplanmaya çalışılmıştır. (Tepealtı, 2020, s. 103-104) İlgili
anlaşmayla Avrupa’ya göç edecek sığınmacıların talepleri AB üye ülkeleri tarafından
incelenir ve ilk kabul birimi olan ülkeye geri gönderme yetkisi de yine AB üye ülkeleri
tarafından yapılır. (Aydın, 2017, s.543) Yani iltica başvurusunun işleme alınacağı Avrupa
ülkesi belirlenir. Ortak sınırların oluşturulması amacıyla 1985’te imzalanan Schengen
Antlaşmasıyla ise sınır güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Anlaşmaya tereddütle yaklaşan
ülkelerin kaygılarını gidermek amacıyla konulan 2.maddeyle üye ülkeler iç güvenliklerini
sağlayacak denetimleri de devreye sokma imkânlarına sahip olmuşlardır. Bu duruma örnek
olarak da 2016 yılındaki göçmen kriziyle baş edebilmek için Almanya’nın öncülüğünde diğer
ülkelerin bu anlaşmayı askıya alması veya 2020 koronavirüs pandemisiyle anlaşmanın geçici
süreliğine durdurulması gösterilebilmektedir. (Tepealtı, 2020, s. 98)
Avrupa, düzensiz göçü ortadan kaldırmak için transit ülkelerle geri kabul anlaşmaları
imzalamaya çalışmaktadır. (Aydın, 2017, s.543) Bu süreçte Almanya, düzensiz göçle
mücadele edebilmek adına 1991’de Budapeşte sürecini başlatmış ve bu durum Avrupa’nın da
sığınma politikasını belirlemiştir. (Aydın, 2017, s.545) Avrupa Birliğinin göç ile ilgili
politikalar geliştirmesi aşamalı bir şekilde gerçekleşmiştir. (Aydın, 2017, s.540) Aydın
(2017), 1973 Petrol Krizine kadar Avrupa’ya yapılan göçün nitelikli olduğunu ve belirli bir
bilgi birikimi dâhilinde gerçekleştiğini; sonraki süreçte göçün daha çok yoksul kesimlerce ve
zorunlu bir şekilde meydana geldiğini belirtmektedir. (Aydın, 2017, s.541)
60’lı yıllardaki Almanya hükümeti, göçmenlere ve ailelerine sahip çıkmış, haklarını güvence
altında tutmaya çalışmıştır. (Keskin, 2021, s. 17) Ancak 90’lı yıllara gelindiğinde Berlin
Duvarının yıkılarak Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi ve her geçen gün göçmen
nüfusunun artması Almanya’da farklı politikaların uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 1993
yılında “iltica uzlaşması” kararıyla “güvenli üçüncü ülke” projesi hayata geçirilmeye
çalışılmış ve Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunmak zorlaşmıştır. (Keskin, 2021, s. 17)
Berlin duvarının yıkılmasıyla Avrupa’da daha da güçlü pozisyonda yer alan Almanya,
özellikle İngiltere ve Fransa’nın bu durumundan tedirgin olmasına neden olmuştur. (Koç,
2021, s.1703) Küresel boyutta Almanya’nın ABD’den sonra en çok göç alan ikinci ülke
olması (Koç, 2021, s.1704) hem nüfus anlamında hem de üretim anlamında etkinliğini daha
da arttırdığını gösterir. Almanya’nın ABD ve Rusya arasında dengeli bir politika izlemesi de
siyasal, ekonomik ve ticari boyutta kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. (Koç, 2021,
s.1705)
Suriye Krizinin Almanya’ya Yansıması ve Almanya’nın Yürüttüğü Politikalar
2005-2021 yılları arasında Almanya’da çeşitli başarılara imza atan Merkel, 2015 yılında
Suriye Krizinin etkisiyle yarım milyona yakın göç dalgasıyla baş etmeye çalışmıştır. (Keskin,
2021, s. 23) Yaşanılan kriz süreci ve sonrasında Merkel’in faydacı ve insancıl tutumu diğer
Avrupa ülkeleri karşısında farkını ortaya koymasını sağlamış ve özellikle göçmenler
açısından Almanya, “… koruma isteyenler için güvenli bir sığınak…” olarak
nitelendirilmiştir. (Keskin, 2021, s. 24) Merkel ise bu süreci ulusal görev olarak ifade etmiştir.
(Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 109)
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Merkel hükümetinin Suriyeli mültecilerin gözünde kahraman, kurtarıcı olarak görülmesi
Almanya’nın hedef ülke haline gelmesinde etkili olmuştur. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 109)
Almanya’nın bu süreçte kapılarını açarak mültecileri kabul etmesindeki sebepler üzerinde
duran Aras ve Sağıroğlu(2018a); Merkel’in ailesinin de mülteci kökenli olması nedeniyle
yürütmüş olduğu politikada mültecilere kucak açtığını, ülke içinde karşıt görüşler
bulunmasına rağmen halkın devlete desteğinin fazla olmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Ayrıca yaşlı nüfusa sahip Almanya’nın işgücü açığını kapatmak için mültecilerden
faydalanmak istemesi de önemli bir etken olarak görülmektedir. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s.
108)
Almanya’ya yönelen yoğun göç hareketi sonucu süreçle baş etmek isteyen Alman Hükümeti,
entegrasyon çalışmalarına odaklanmıştır. Bunun için ise toplumun, siyasetçilerin, sivil toplum
kuruluşlarının ve ortak yaşamı paylaşan herkesin bir arada hareket etmesi gerektiği
belirlenmiştir. (Aydın, 2017, s.546) Almanya’nın göçün yönetimini kolaylaştırabilmek adına
bakanlıklar bünyesinde ortak çalışmalar ve politikalar yürütmesi, kamuoyuyla iletişimi etkin
kılmaya çalışması göçün sistematikleşmeye başlamasını sağlamıştır. (Aydın, 2017, s.544) Göç
politikalarına özellikle önem veren Merkel, anlık krizle müdahale etmek yerine sürdürülebilir
yöntemler uygulayarak uzun süreli bir kalkınma hedeflemiştir. (Aydın, 2017, s.546)
Almanya’da göç ve göçmen çeşitliliğinin fazla olması Almanya’nın göç yönetimi konusunda
profesyonelleşmesini sağlamıştır. (Ermağan, 2021, s. 317) Almanya, Suriye’den yönelen göç
hareketiyle sadece ülke içinde değil Avrupa genelinde bir sorumluluk yüklenerek AB’nin
göçü algılayışını belirlemeye çalışmıştır. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 106) Almanya’nın göç
konusunda Avrupa’da sözü geçer bir konumda olması uzun yıllar boyunca göç ile mücadele
etmesine de bağlıdır. (Aydın, 2017, s.546)
2015 yılı itibariyle Almanya’ya çeşitli sebeplerle göç etmek durumunda kalan mültecilerin
sayısının 1 milyona yaklaşması Almanya içinde mülteci karşıtlığını arttırdığı gibi ülke içinde
de ekonomik, sosyal, siyasal anlamlarda sıkıntıların doğmasına neden olmuştur. (Aras ve
Sağıroğlu, 2018a, s. 107) Halkın, 2015 sonlarına doğru Merkel’in göçmenlere yönelik yapmış
olduğu yardımlara tepki göstermesiyle Merkel’in halkı ile arası açılmaya başlamıştır. (Keskin,
2021, s. 24) Önceleri açık kapı politikası uygulayarak göçmen kabul eden Almanya
Şansölyesi Angele Merkel, sonraki süreçte karşılaşmış olduğu eleştiriler sebebiyle
“başarabiliriz” sloganıyla daha ılımlı ve kontrollü bir yol izlemeye çalışmıştır. (Ermağan,
2021, s. 321) İlerleyen süreçte ise gerek kendi partisi olan Almanya Hristiyan Demokrat
Birliği(CDU) ve diğer siyasi partilerden gerekse Avrupa ülkelerinden eleştirilere maruz
kalmıştır. (Aydın, 2017, s.546) Seçmen sayısında azalmalar yaşayan Merkel, iktidarlığını
devam ettirebilmek amacıyla da mülteci sayısını azaltma girişimlerinde bulunmuştur. (Aras ve
Sağıroğlu, 2018a, s. 111) Almanya’nın yürütmüş olduğu politik uygulamalar kısa süreliğine
varlık göstermiş, sonraki süreçte kısıtlayıcı hükümlerle iltica başvuruları sınırlandırılmaya
çalışılmıştır. (Keskin, 2021, s. 24)
2013-2014 yılları arasında Almanya’da ekonomik büyümenin artması ve işsizlik oranlarının
azalması Suriye Krizinin olumsuz etkilerinin o yıllarda Almanya’da hissedilmediğini
göstermektedir. (Keskin, 2021, s. 31) 2015’te Almanya’da mültecilere ayrılan ekonomik
payın 21. 1 milyar Euro olması Almanya’yı çözüm arayışlarına yönlendirmiş ve bu amaçla
mültecilerin Almanya’ya gelişlerini durduracak adımlar atılmaya çalışılmıştır. Almanya’da
bulunan mültecilere ise Almanya’dan gitmeleri halinde 3000 Euro yardım ödeneği verileceği
belirtilmiştir. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 111) 2016’da kabul edilen göç yasası ile işsizlik
oranının artması engellenmeye çalışılmış ve nitelikli mültecilere mesleki eğitimler vererek iş
gücü piyasasında aktif rol almaları sağlanmıştır. (Keskin, 2021, s. 32)
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Göçmenlerin “katkı-fayda üretebilecek bir elçi” (Ermağan, 2021, s. 317) olarak görülmesi
Almanya iç politikasını güçlendirme amacı taşımaktadır. Düzenli bir işe sahip göçmenlerin
yerleşme iznine sahip olmalarının yanında sınır dışı edilme durumları askıya alınmış, yeni
istihdam olanakları sağlamak amacıyla da 100.000 yeni iş mecrası oluşturulmuştur. (Keskin,
2021, s. 32) “Kontrollü bir göç politikası” (Ermağan, 2021, s. 318) doğrultusunda hareket
eden Merkel yönetimi, kalkınmayı kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
2015-2016 yılları arasında Almanya, göç politikasında değişikliğe giderek sığınma kanunu
paketi hazırlamış ve sığınmacıların yararlandıkları sosyal ve ekonomik haklar sınırlandırılarak
ülkede kalıcı olarak kalmayı entegrasyonla ilişkilendirmişlerdir. (Keskin, 2021, s. 25) Almış
olduğu göçlerle Dublin anlaşması çerçevesinde ülkesine giren sığınmacılara ilk kabul birimi
olan AB ülkelerine sığınma başvurusunda bulunmaları şartıyla mülteci statüsü verilebileceği
açıklanmıştır. (Aydın, 2017, s.546) 2016 yılında Almanya’da politika değişikliği yaşanması
sonucu göçmenlere mülteci statüsü yerine ikincil koruma statüsünün verilmesi ülkeden yoğun
göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. (Aydın, 2017, s.546)Merkel, mülteci sorununun
çözümünde sürekli olarak AB ülkelere çağrıda bulunarak çözüm odaklı ve birlikte hareket
etmenin gerekliliğini vurgulamıştır. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 112)
Göç hareketliliği, göçmenlerin entegrasyon süreçleri ve AB ülkeleri arasında göçün yüklediği
sorumluluğun paylaşımı gibi konuların üzerinde çalışmaların yapıldığı 2015- 2016 yıllarında
hazırlanan kanun paketinde(Keskin, 2021, s. 25) Merkel’in, “… 2015 (özellikle Suriye
menşeli) göç krizinde göçmenleri kota ile AB üyeleri arasında paylaştıran ve Almanya’ya
daha büyük sorumluluk ayıran yaklaşımı…”(Ermağan, 2021, s. 320) çeşitli eleştirilerin odağı
olmuştur. Bunun yerine gönüllü olacak şekilde ortak kotanın oluşturulması ve AB ile Türkiye
arasında yapılacak olan görüşmelerle göçmenlerin Avrupa’ya geçişinin sınırlandırılması fikri
ağırlık kazanmıştır. (Keskin, 2021, s. 26)
11 Eylül terör saldırısı(2001) sonucu Avrupa’nın insan haklarından ziyade güvenlik
anlayışıyla göçmen kabul etmeye başladığı ve göçün sınırlarını “güvenli üçüncü ülkeye”
kadar genişletmeyi hedeflediği bilinmektedir. (Aydın, 2017, s.542) Almanya’nın kendi
çıkarlarını koruyabilmek adına uygulamaya koyduğu “güvenli üçüncü ülke” politikası,
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ve Türkiye açısından yanlış algılanmalara neden
olabilecek bir girişimdir. (Aydın, 2017, s.548) Göç kriziyle mücadelede Türkiye’yi “kilit rol”
olarak gören Merkel, Türkiye’ye desteklerin arttırılarak göçün Avrupa’ya geçmesinin
engellenmesini amaçlamıştır. (“Merkel: Göçmen”, 2015) Almanya ve göç sürecinde transit
ülke olarak önem taşıyan Türkiye’nin 2015 sonlarına doğru ikili ilişkilerinin artması da
Almanya’nın göçü yönetme konusunda çözüm yolu aradığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu
göstermektedir. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 113) Almanya’nın öncülüğünde AB tarafından
Türkiye’ye Suriyeliler için kullanılmak şartıyla fon yardımında bulunulacağı ve Türkiye’nin
de mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olacağı konusunda karara varılmıştır. (Aras ve
Sağıroğlu, 2018a, s. 113)
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik başlatmış olduğu
askeri operasyon sonucu Ukrayna’da yaşayan binlerce insan yerlerinden olmuşlardır. Yaşanan
göç hareketi Almanya ve Fransa’yı da yakından etkilemiştir. Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı
işgalinde sorunlu olan tarafın Rusya olduğu yönünde bir politika izlemiştir. (Koç, 2021,
s.1705) İlerleyen süreçte yaşanan göç ile ilgili ülkelerin politikalarının ve söylemlerinin nasıl
şekil alacağı ise merak uyandırmaktadır.
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Almanya Halkının, Kolluk Kuvvetlerinin ve Siyasetçilerin Göçmenlere Yönelik
Yaklaşım ve Söylemleri
Almanya’da özellikle 60’lı yıllar itibariyle yaşanan göç hareketi ilk başlarda hem hükümet
hem de halk tarafından hoşgörüyle karşılansa da sonraki süreçte işçi göçünün durdurulmasına
rağmen gerek aile birleşimi gerekse yasadışı göç şeklinde devam etmesi göçmenlere yönelik
algıların değişmesine de neden olmuştur. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması sonucu 3 Ekim
1990’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle Almanya, tek bir çatı halini almış ve doğal
nüfus artışı yaşanmıştır. Yaşanan birleşim Alman halkının milliyetçi ruhunu güçlendirmiş ve
Alman kökenli olmayanlara yönelik ırkçı saldırıların artmasına neden olmuştur. Dönemin en
çok gündem yaratan olayı olarak 1989’da Solingen’de yaşayan Türk ailesine yönelik yapılan
saldırı sonucu göçmenlerin hayatlarını kaybetmeleri gösterilebilmektedir. (Onur İnce, 2011,
s.174)
2001’deki İçişleri Bakanı Otto Schilly’in Almanya’yı göç ülkesi olarak görerek yasal
düzenlemelerin bu duruma dikkat edilerek yapılması gerektiğini(Keskin, 2021, s. 23) ifade
etmesi, yapılacak politikaların günü kurtarmak maksadıyla değil de sürdürülebilir bir zeminde
yapılması bilincinin artması yönünde önemlidir.
Arap Baharının etkisiyle Suriye’de yaşanan kriz ortamı Suriye halkını göç etmeye mecbur
bırakmıştır. Yoğun göç alan ülkelerden birisi olan Almanya’da mültecilerin Almanya’yı tercih
etmelerinde Dönemin hükümetinin açık kapı politikası doğrultusundaki söylemleri etkili
olmuştur. Mültecilerin Almanya’ya göç ettikleri ilk zamanlarda devletin yetersiz kaldığı
alanlarda sivil toplum kuruluşları, halk ve yeni girişimciler; sosyal, ekonomik, psikolojik ve
daha birçok alanda mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmuşlar ve
entegrasyonlarını arttıracak etkinliklerin yapılmasını sağlamışlardır. (Keskin, 2021, s. 36)
Münih Tren İstasyonunda mültecilerin halk tarafından kucak açarcasına karşılanması ve
Merkel’in mültecilerle çekindiği fotoğraflar Almanya’nın diğer ülkelere göre ön plana
çıkmasında etkili olmuştur. (Keskin, 2021, s. 35) Eylül 2015 itibariyle Almanya hükümeti
tarafından kapıların mültecilere açılmasını Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter
Steinmeier, “sığınmacıların şu anki kabulünün bir istisna olduğunu ve bunun sürekli hale
gelmeyeceğini…” belirtmiştir.( DW, 2015)
İlk başlarda Suriyeli mültecilere karşı ilgisiz tavır takınan Almanya ve AB, sonraki süreçte
mültecilerin kapılarına dayanmasıyla transit ülkelerle işbirliği yapmaya ve özellikle
Türkiye’nin desteğini almak için Türkiye’ye AB üyeliğini kolaylaştıracak yollardan
bahsetmeye başlamışlardır. (İnat, 2016) Merkel, “Ankara’nın desteği olmadan Avrupa’nın
mülteci sorunuyla başa çıkamayacağını” ifade etmiştir. (İnat, 2016) Bu süreçte de Türkiye ve
Almanya ilişkisi devam etmiş ve Merkel, daha önce olmadığı kadar çok Türkiye
ziyaretlerinde bulunmuştur.
Alman halkının bir kısmının misafirperver tutumu bir kısmının ise göçmen karşıtı ve ırkçı
eylemleri(Koç, 2021, s.1705) ülke içinde kargaşa ortamının oluşmasına neden olmuştur.
(Keskin, 2021, s. 35) Almanya, sonraki süreçte hem yoğun göçün vermiş olduğu stres
ortamının hem de ülke içinde yaşanan kargaşanın etkisiyle söylemlerinde ve politikalarında
değişiklikler yaşamıştır. Almanya eski Şansölyesi Joachim Gauck, ‘Kalbimiz geniş, ancak
kapasitelerimiz sınırlı’ ifadesinde bulunarak sınıra ulaştıklarını belirtmiştir. (Keskin, 2021, s.
26) Şansölye Yardımcısı Sigmar Gabriel’in 2015’te yaptığı bir açıklamada Almanya’nın
beklenilenin çok üstünde mülteci akımına uğradığını, belirlenen kapasiteyi fazlaca aştığını
ifade etmiştir. (Keskin, 2021, s. 25) Almanya bu süreçte mültecilerin Almanya’ya gelmelerini
engelleyici politikalar geliştirmeye çalışırken Almanya’da bulunan mültecileri de AB ülkeleri
arasında eşit bir şekilde dağıtmayı amaçlamaktadır. (İnat, 2016)
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RheinlandPfalz’ın Başbakanı Malu Dreyer ise ülke içinde birlik olunması halinde krizle baş
etmenin de kolaylaşacağını belirtmiştir. (Keskin, 2021, s. 25) Almanya içişleri bakanı Thomas
de Maiziére, özellikle Suriye ekseriyetli mülteci sayısının fazla olmasından dolayı ülkeye
girişin zorlaştırıldığını ve bunun atılması gereken bir adım olduğunu belirtmiştir. (TESAD,
2015)
Medya da ilk başlarda göçün insani yönüne vurgu yaparak olumlu bir algı yaratmaya
çalışmıştır. Sonraki süreçte ise sınıra dayanan mültecileri göstererek mülteci sayısına ve bu
hareketliliğin ekonomiyi olumsuz anlamda etkileyeceğine yönelik algı oluşturulmuştur.
(Keskin, 2021, s. 36-37) Yaratılmaya çalışılan bu algı halkın mülteci düşmanlığını arttırdığı
gibi mültecilerin de ötekileştirilmiş bilinci edinmesine neden olmuştur.
Almanya’da göç sürecinin başından itibaren mültecilerin iltica başvurularına itiraz eden ve
mülteci karşıtı eylemlerde bulunan aşırı sağcı kesim, sonraki süreçte halkın göçmenlere bakış
açılarının olumsuz anlamda değişmesinde etkili olmuştur. İslamafobik hareketlerin artış
gösterdiği süreçte sağcı ırkçı düşünce de toplumda hissedilir bir hâl almaya başlamıştır.
(Keskin, 2021, s. 36) Bu doğrultuda mültecilere yönelik şiddet içeren davranışlarda
bulunanların aşırı sağcılarla sınırlı olmadığı, sağcı düşünceyle ilgisi olmayan kişilerce de
saldırgan tutumun yaşandığı bilinmektedir. (K. Keskin, 2016, s.3) Almanya Anayasayı
Koruma Teşkilatı Başkanı Maasen, daha önce sol partilere oy vermiş kişilerin bile sağcı
faaliyet gösterdiklerini belirtmiş, aynı zamanda bu hareketliliğin ırkçı terör örgütlerinin ortaya
çıkmasına da neden olacağına vurgu yapmıştır. (K. Keskin, 2016, s. 4-5) Merkel, Aşırı sağcı
tutumları reddetmiş ve kabul edilemez olarak nitelendirmiştir. (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s.
108)
Almanya için Alternatif Partisi olarak bilinen sağ popülist AfD, mülteci sorununu seçim
malzemesi olarak kullanarak ülke içinde yükselişe geçmiş; Almanya’nın sınır güvenliğinin
arttırması gerektiğini, çok az sayıda mültecinin ülkeye kabul edilmesini ve onların da Alman
kültür ve diline tamamen entegre olmaları gerektiğini savunmuştur. (Aras ve Sağıroğlu,
2018a, s. 111) Her ne kadar ki mültecilerin entegre olmaları istense de “… yabancılar entegre
olmuyorlar…” algısı yaratılarak içten içe aslında yabancıların entegre olmaları engellenmeye
çalışılmaktadır. (K. Keskin, 2016, s.1)
Uluslararası Af Örgütü aşırı sağcıların mültecilere yönelik saldırılarda suçu üstlenmediklerini
ve sorunu mültecilerde bulduklarını belirterek bu durumu kurumsal ırkçılık olarak
nitelendirmiştir. (K. Keskin, 2016, s.1) Hamburg’da 15 yaşındaki göçmen bir gencin
kaldırımda scooter’a binmesi üzerine Alman polisinin ilk önce genci uyardığı ancak daha
sonra 4 polisin orantısız güç uygulayarak göçmen genci savunmasız bıraktığı görüntüler
sosyal medyada yankı uyandırmıştır. (Dalaman, 2020) Bu gibi polis şiddetinin fazla olduğu
Almanya’da şikâyet edilen polisler hakkında soruşturma başlatıldığı ancak çok azının ceza
aldığı belirtilmektedir. (Dalaman, 2020) Uluslararası Af Örgütünün yayınlamış olduğu
raporda gerek Alman polisinin gerekse yargıcın, mültecilerin uğramış oldukları ırkçı
saldırılara sessiz kaldıkları ve alınacak olan kararlarda mağdur olan mültecinin ifadesini
dikkate almadıkları belirtilmektedir. (K. Keskin, 2016, s.2)
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’in “Biz burka değiliz”(Özcan, 2017) ifadelerini
kullanarak göçmenlere yönelik yapmış olduğu ötekileştirme hareketi birçok liberal kesim
tarafından da eleştirilere neden olmuştur. (Aydın, 2017, s.545) Toplumu bir arada tutan
değerler olarak ortaya çıkan öncü kültür kavramı 2000’li yılların başlarında özellikle Avrupa
ülkeleri tarafından tartışmaya yol açan bir konu olmuştur. (Özcan, 2017) Siyasetçi, “Öncü
kültür” kavramına da vurgu yaparak algı yaratmak istemiştir.
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Mültecilerin Almanya’nın ekonomisinde yaratmış oldukları zorlamaya değinen Alman Maliye
Bakanı Wolfgang Schäuble (Aras ve Sağıroğlu, 2018a, s. 112) gibi Federal İçişleri Bakanı
Thomas De Maiziére de sığınmacıların aynı zamanda ekonomik bir yük olduğuna vurgu
yaparak sınır dışı etme işlemlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. (Keskin, 2021,
s. 24) Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Almanya’ya yönelen göç
akımının durdurulması gerektiğini ve Avrupa perspektifinde göçün eşit paylaşılması
gerektiğini belirtmiştir. (Keskin, 2021, s. 25)
Avrupa’ya yönelik gerçekleştirilen göçlerde Avrupa’nın kapılarını kapatması göçmenlerin
farklı yollar deneyerek Avrupa’ya giriş yapmalarına neden olmuştur. (Aydın, 2017, s.541)
Aile birleşimi ve düzensiz göç şeklinde gerçekleşen bu hareketlilik Avrupa için farklı bir
sorunun oluşmasına neden olmuştur. Eylül 2015’te mültecilere kapısını kapatan Macar
Hükümetinin davranışı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın mülteci sorununu
"Avrupa'nın değil Almanya'nın problemi" olarak nitelendirmesi Avrupa tarafından da tepkiyle
karşılanmasına neden olmuştur. (“İlk mülteci”, 2015)
Almanya’da bulunan Bertelsmann Vakfı tarafından halkın göç algısının tespit edilmesi
amacıyla Kasım 2021’de yapılan “İstikrar ve Değişim Arasında Karşılama Kültürü” başlıklı
araştırmada halkın göçe olan yaklaşımının olumlu yönde olduğu, göçün kazanımlarının da
fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (“Almanya’da halkın”, 2022) Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti
Entegrasyon Bakanı Joachim Stamp (FDP), “… bir göç ülkesi olan Almanya için iyi bir örnek
teşkil etmek…” amacında olduklarını ve göçmen kökenli gençlerin istihdamlarını arttıracak
faaliyetler geliştirdiklerini belirtmiştir. (“Almanya’da halkın”, 2022)
Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası zorunlu göçe maruz kalan Ukrayna halkının göç limanı olarak
gittiği ülkelerden birisi de Almanya’dır. Mart ayı itibariyle Almanya’da 300.000 civarı
Ukraynalı mülteci bulunmakta ve Alman halkı da her türlü yardımı yapmaya çalışmaktadırlar.
Ukrayna’dan Almanya’ya geçişte vize uygulamasının olmamasından dolayı Almanya’ya göç
eden Ukraynalı mülteci sayısına net olarak ulaşılamamıştır. (“Associated Press, 2022)
BM’lere göre Ukrayna’dan göç eden yaklaşık 225 bin kişi Almanya’ya sığınmıştır. (Bratt,
2022) Alman Federal Meclisi yerel sözcüsü Alexander Throm, henüz kayıt altına alınmamış
Ukraynalı Mültecilerin kayıt altına alınması gerektiğini ve mültecilerin barınma, bakım gibi
ilkelerinin kontrol altına alınarak şansa bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştır. (Leubecher,
2022,) Almanya’ya yapılan göçte mülteci sayısının tam olarak bilinmediği ve kayıtsız
nüfusun fazla olduğu ithamlarına maruz kalan Alman hükümeti, her şeyin kontrolleri altında
olduğu vurgusunu yapmıştır. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), “… pasaportu
olmayan veya üçüncü bir ülkeden gelen herkes kaydedilecek…” ifadesini kullanarak
güvenliğin dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirtmiştir.(Tunk, 2022,)

FRANSA VE GÖÇ
Fransa’nın göç tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Önceki dönemlerde sömürge altına
aldığı ülkelerden almış olduğu göç, sonraki dönemde şekil değiştirerek devam etmiştir.
Fransa, İkinci Dünya Savaşı öncesi teknik ve donanım olarak kalkınabilmek için nitelikli iş
gücüne ihtiyaç duymuştur. Bu süreçte ülke içinde yeterli iş gücüne sahip olmaması ve
gelişmekte olan sanayi girişimlerini de arttırmak için İtalya, Portekiz, Polonya, İspanya gibi
Avrupa ülkelerinden göç almıştır. (Yardım, 2017, s. 104) İkinci Dünya Savaşı’nın geride
bırakmış olduğu yıkımı telafi edebilmek, sanayileşmenin de etkisiyle işgücü açığını kapatarak
nüfusunu artırmak için Fransa, göç alımını teşvik etmiştir. (Deniz, 2020, s. 67) Genel
itibariyle de etnik kökene ve ülkeye bakarak göçmen kabul etmeyi amaçlamıştır. (Yardım,
2017, s. 110)
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Ancak sonraki süreçte İspanya ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye (Yardım, 2017, s. 105) ve
Fransa’nın sömürgesi altında bulunan Afrika’dan da bu dönemde Fransa’ya göç yaşanmıştır.
(Deniz, 2020, s. 67)
Fransa’da otuz yıllık bir ekonomik büyümenin yaşandığı ve “Trente Glorieuses” olarak
adlandırılan 1945-75 yılları arası dönemde, mültecilerin ülkeye gelme ve ikamet etme
şartlarıyla vatandaşlık alma şartları belirli ilkeler doğrultusunda oluşturulmuştur. O dönemde
oluşturulan şartlar günümüz mülteci kabul şartlarının çerçevesini oluşturmakta ve halen
devamlılığını sürdürmektedir. (Yardım, 2017, s. 105) Fransa’da göç politikalarının 1945’ten
sonra resmi anlamda yürütülmeye başlandığı ve teorik anlamda eşitlikçi bir çerçeve çizse de
pratikte etnik kökene göre şekillendiği bilinmektedir. (Deniz, 2020, s. 69) Göçmen kabul
ederken dahi bu kıstasların dikkate alınması günümüze kadar gelen göç politikalarının
temelini oluşturduğu söylenebilir.
“1955 – 68 arası dönem genellikle ‘kontrolsüz göç’ dönemi olarak anılmaktadır.” (Deniz,
2020, s. 73) Ülkeye giriş yapan göçmenlerin yeterli düzeyde takibinin yapılmaması sonraki
süreçte yeni düzenlemeler ve politikalar geliştirme ihtiyacı oluşturmuştur. Fransa Kurucu
Ulusal Meclisi Üyesi Marine Le Pen, yaşanılan kontrolsüz göçün ülkeyi sivil savaşın eşiğine
götürdüğünü ifade etmiştir. (Aras ve Sağıroğlu, 2018b, s.67)
70’li yıllardan itibaren göçe bakış değişmiş ve göçü engelleyici faaliyetlerde bulunulmaya
başlanmıştır. 1969-70 yılları arasında Fransa’da hazırlanan göçmenleri ilgilendiren raporda
“tolerans eşiği” kavramı kullanılmış ve göç konusunda bu sınırın aşılmaması sağlanmaya
çalışılmıştır. (Deniz, 2020, s. 77) Mevcut göçmenlerin de geri dönüşleri teşvik edilmiş ancak
1974’ten itibaren göç şekil değiştirmiş(Deniz, 2020, s. 68) ve aile birleşimi yoluyla göçün
devamlılığı sağlanmıştır. (Yardım, 2017, s. 106)
Küresel etkiye sahip gelişmeler ülkelerin iç siyasetlerini de etkilemektedir. 1973’de yaşanan
petrol krizi de göçe yansımıştır. Yaşanacak olan göçe engel olmak isteyen dönemin Fransa
yönetimi göçü tamamen durdurabilme yönünde girişimlerde bulunmuştur. (Deniz, 2020, s.
78) 1977’de Stoleru programı ile Avrupa dışından gelen göçmenlerin geri dönmeleri
karşılığında 10.000 Frank ödeme yapılacağı belirtilmiştir ancak beklenilen bir azalma
gerçekleşmemiştir. (Deniz, 2020, s. 78)
1980’lerden itibaren ise Fransa’da yaşanan göç ve göçmen hareketliliği ülkenin doğal
yapısının bir yansıması olarak kabul edilmiş ve entegrasyon odaklı politikalar geliştirilmeye
başlanmıştır. (Deniz, 2020, s. 71) Ancak ilerleyen süreçte Fransa’nın yürütmeye çalıştığı
entegrasyon politikaları asimilasyona evirilmiştir. (Yardım, 2017, s. 111)
1980’de asıl hedef düzensiz göçle mücadele etmek olmuştur. Sınır güvenliği çalışmalarının
arttığı bu dönemde Bonnet Kanunu uygulanmaya başlanarak belgeleri olmayanlar sınır dışı
edilmeye başlanmıştır. (Deniz, 2020, s. 79) İlgili kanunla ülke sınırlarını geçmek zorlaştığı
gibi Hükümetten izinsiz ülkeye girmek de yasaklanmıştır. (Güler, 2016, s.516) Burada amaç
göçü kontrol altına alarak “…sıfır göç…” hedefini gerçekleştirmektir. (Deniz, 2020, s. 71)
1981’de François Mitterrant’ın yönetime gelmesiyle (sosyalist) göç konusu yeni bir döneme
girmiştir. Aile birleşimi, ikamet ve çalışma izni gibi göçmenlerin sorun yaşadıkları konularda
yumuşamaya gidilmiştir. (Deniz, 2020, s. 79) Ülkeye yasa dışı şekilde giriş yapanlar tespit
edilerek kayıt altına alınmaları sağlanmıştır. (Güler, 2016, s.517)
1984’de aşırı sağ tutuma sahip Front National(ulusal cephe) partisinin belediye seçimlerinde
galibiyet kazanması ülke içinde siyasetin hareketlenmesinde etkili olmuştur. (Deniz, 2020, s.
80) Uzun süre sonra aşırı sağ bir partinin varlık göstermesi Fransız yönetimini
endişelendirmiş ve seçmen kaybetmemek için 1986 yılında Pasqua Kanunu çıkarılmıştır. Bu
kanunla da yumuşatılan göçmen hakları tekrar sınırlandırılmıştır. (Güler, 2016, s.517)
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1997’de Başbakan Sosyalist Lionel Jospin, önceki hükümet döneminde göç konusunda
yapılan zorlaştırmaları kolaylaştırmaya, düzensiz göçle baş etmeye ve vasıflı göçmenlerin
ülkeye girişlerini teşvik edici uygulamalar oluşturmaya çalışmıştır. (Güler, 2016, s.518)
Chevénement kanunu düzenlenerek bilim insanı ve akademisyenler gibi nitelik sahibi kişilerin
Fransa’ya gelişlerini kolaylaştıracak vizenin uygulaması oluşturulmaya çalışılmıştır. (Deniz,
2020, s. 85)
Çok eski dönemlerden beri göç alan bir ülke olan Fransa’da göçmenlerin entegrasyonu için
yapılacak çalışmalar 1990’larda şekillenmiş ve 2000’lerde yoğunluk kazanmıştır. (Yardım,
2017, s. 111) Yardım(2017)’ın “asimilasyonist politika” olarak adlandırdığı empoze edici
yaklaşımlar, entegrasyon çatısı altında kültürel dayatma odaklı faaliyetlerle göçmenlerin
kimlik algılarının değişmesini ve Fransız kimliği kazanarak entegrasyonun sağlanmasını
amaçlamaktadır. (Yardım, 2017, s. 112) 11 Eylül 2001’de yaşanan kriz sonrası Avrupa
ülkelerinin genelini etkileyen güvenlik hususu Fransa’yı da etkilemiş ve entegrasyon
sürecinde güvenlik ilkesine bağlı kalınmıştır.
Nicolas Sarkozy önderliğinde göç ve entegrasyon politikalarının ağırlık kazanması 2003 ve
2006 yıllarında sunulan kanun teklifleriyle resmiyet kazanmıştır. (Yardım, 2017, s. 112)
Sarkozy dönemi kabul edilen politikalarla düzensiz göç önlenmeye ve seçici göç teşvik
edilmeye çalışılmıştır. (Deniz, 2020, s. 85-86) “…katlanmak zorunda kalınan göç yerine
seçici göç…” mantalitesi etrafında şekillenen 2006 yılındaki yasayla göçün nitelik
kazanmasının olağan bir durum olduğu benimsenmiştir. (Yardım, 2017, s. 112)
2007 yılında Sarkozy döneminde kurulan “Ulusal Kimlik Bakanlığı”, Fransız kimliği dışında
kalanları birer tehdit olarak görmüş(Güler, 2016, s. 519) ve entegrasyon politikalarını merkezi
bir konuma taşımaya çalışmıştır. (Yardım, 2017, s. 106) Etnik kökene ve coğrafi konuma göre
göçmen kabul eden Sarkozy, insan haklarına aykırı bir durum yaratmıştır. (Yardım, 2017, s.
112)
İkamet izni almayı topluma entegre olmakla bağdaştıran Sarkozy, göçmenleri “…geçici iş
gücü olarak değil Fransız toplumunun bir bileşeni…” olarak görmektedir. (Yardım, 2017, s.
113) Yapılan düzenlemeler sonrasında Fransa’ya göçün genel itibariyle aile birleşimi şeklinde
olması sonucu Fransa hükümeti, göçmenlerin ikamet edebilmeleri için bazı şartlar getirmiştir:
Göçmenlerin Fransız diline ve Cumhuriyet değerlerine hakim olmaları, bilgi eksikliği halinde
entegrasyon becerilerini ve dili geliştirecek eğitimleri almaları belirlenmiştir. Aynı zamanda
belirli koşullar altında DNA testi yapılarak başvurularının işleme alınacağı da şartlar arasında
yer almıştır. (Yardım, 2017, s. 107)
Ekim 2019’da Fransa Başbakanı Edouard Philippe önderliğinde 20 maddeden oluşan ve
göçmenlerin ülkeye girmelerini zorlaştıracak yeni reform planı oluşturulmuştur. Buna göre
her sene ihtiyaç duyulan mesleklerin ve ihtiyaç sayısının hükümet tarafından belirlenerek kota
ile göçmen alınması gündeme getirilmiştir. Hem iktidar cephesinden hem de muhalefet
kesiminden, hazırlanan plana yönelik tepkiler oluşmuştur. Adalet Bakanı Nicole Belloubet,
"Göçmen sorununun kota ile çözülemeyeceğini" belirtmesine rağmen Philippe, göç sürecinin
hızlandırılması noktasında yapılan düzenlemenin yerinde olduğunu ve başvurusu
onaylanmayan sığınmacıların derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (Çakır, 2019)
Aynı zamanda Fransa’ya yönelen göçte en çok orana sahip ilkelerden birisi olan Aile
birleşimi ilkesinin devam ettirileceği ancak incelemelerin daha da derinleştirileceği
belirtilmiştir. (Çakır, 2019)
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Fransa Halkının, Kolluk Kuvvetlerinin Ve Siyasetçilerin Göçmenlere Yönelik Yaklaşım
Ve Söylemleri
Fransa’da geçmişten süregelen mülteci karşıtlığı ve ırkçı söylemler, her geçen gün etkinliğini
arttırmış ve farklı şekillerde gündemde yerini almıştır. Fransa’daki aşırı sağcıların ve kolluk
kuvvetlerinin mültecilere yönelik olumsuz etkinliklerini arttırmaları, bir arada yaşayan
Fransız halkını ve mültecileri de farklı koşullarda etkilemiştir. 1960’larda göçmenleri sorun
olarak gören aşırı sağcılar iken 1980’lerde siyasetçiler ve halk tarafından da bu görüş ağırlık
kazanmaya başlamıştır. (Yardım, 2017, s. 115) Bu algının değişmesinde yürütülen politikalar
etkili olduğu gibi medyanın ve ırkçı tutuma sahip kişilerin süreci yönlendirmeye çalışmaları
da önemlidir. Söylem olarak demokrasi, eşitlik, özgürlük vurgusu yapan ancak belirtilen
ilkelerle çelişkili olacak homojen bir toplum yaratma amacında olan Fransa, sömürgeci
geçmişi ve göçmenlerin haklarını sınırlayıcı uygulamalarıyla gerekli güven duygusunu hem
halkına hem de potansiyel göçmenlere aşılayamamaktadır. (Yardım, 2017, s. 113)
Emmanuel Comte’a göre Fransa, iş gücü ihtiyacından dolayı göçmenleri kabul etmiştir ve
1970-80’li yıllarda iş gücü ihtiyacının azalmasıyla göçmenlerin kalıcı işlere erişimi
kısıtlanmıştır. Bu süreçte de Fransa’nın göçmenleri “gettolarla” sınırladığı belirtilmektedir.
(Independent, 2022) Mültecilerin halkın arasına katılımını sınırlandıran Fransa,
entegrasyonun olmama nedenini mültecilere bağlamaktadır. Bu da mültecilerin toplumda
kabul düzeylerini etkilemektedir.
Fransa halkının mültecilere yönelik algısının olumsuz bir hal alması aşırı sağcılar için bir
fırsat haline gelmiştir. (Karakurt, 2016, s.2) Fransa İçişleri Bakanı Valls, Fransa her gelmek
isteyeni kabul edemez söyleminde bulunmuştur. (Yardım, 2017, s. 109) Ülkeye hizmet için
gelenlerin donanımlı bireyler olmaları ve Fransız Cumhuriyeti değerlerine hâkim olmaları
beklenmektedir. (Yardım, 2017, s. 109)
Fransa’da aşırı sağcı grup olarak bilinen Generation Identitaire (Kimlikçi Nesil), göçmen ve
yabancı karşıtlığı ve ırkçı hareketleri nedeniyle gerek Fransız gerekse yabancı birçok bilinçli
kesim tarafından eleştirilerin hedefi olmuştur. Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı tarafından
"halkı kin ve nefrete kışkırtmak" sebebiyle de haklarında soruşturma başlatılmıştır. (Doğru,
2021)
2015 yılının sonlarında Paris’te yaşanan terör saldırısı sonucu Fransa’nın İslam karşıtlığı ve
göçmen düşmanlığı düşüncesinde artış yaşanmıştır. Terör eylemlerini Türk ve Arap ile
bağdaştırmaları da toplumda yaratmaya çalıştıkları algıları göstermektedir. (Karakurt, 2016,
s.1) Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII) Başkanı Didier Leschi, “radikal islam”ın
etkisiyle yabancıların entegrasyon sürecinin zor olduğunu, bu durumun da laiklik ilkesine
uymadığını ifade etmiştir. (Independent, 2022) Laiklikle İslamiyet’in aynı çatı altında
olamayacağı zihniyetine sahip Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, başörtüsünün
toplumsal entegrasyonu engellediğini ve yasaklanması gerektiğini ileri sürmüştür. (Yardım,
2017, s. 128) Fransa’da bir avukat da mağazalarda burka giymiş kadınları görmek
istemediklerini ve en kısa sürede tesettürün yasaklanması gerektiğini ifade etmiştir. (Yardım,
2017, s. 129) “Farklılıklara tahammülsüzlüğün, ırkçı eğilimlerin ve göçmen karşıtlığının
siyasi malzeme haline getirilmesi, hedef aldığı kesimlerde radikalleşmeyi yükseltmekle
kalmadı, politik olarak nötr kesimleri de siyasallaştırdı.” (Yiğit, 2020)
Fransa’da polisin ve jandarmanın, sert müdahalelerde bulunarak suçlulara ölçüsüz şiddet
uygulamaları hem kendi vatandaşları hem de göçmenler tarafından bilinmektedir. Hazırlanan
Global Güvenlik yasa tasarısının 24.maddesiyle medyanın, kolluk kuvvetlerinin işine engel
olmayacağı ve polis ve jandarmanın operasyonlardaki eylemlerinin basın özgürlüğü adı
altında medyada paylaşılmayacağı ifade edilmiştir.
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Hem göçmenlerin hem de Fransız halkının polis şiddetine göz yummasını amaçlayan bu
madde ülke içinde tepkilere de neden olmuştur. (Yiğit, 2020)
Michel Zecler isimli Afrika kökenli bir gencin Fransız polisleri tarafından vahşice darp
edilmesi ve “pis zenci” ithamlarına maruz kalması gündemde yerini almıştır. (Yiğit, 2020)
Fransız polisinin ve jandarmasının ırkçı ve ölçüsüz şiddet uygulaması binlerce Fransız halk
tarafından protesto edilse de polislerin eylemlerinde pek bir değişiklik yaşanmamaktadır.
(Yiğit, 2020)
20 maddelik önlem paketiyle göç politikaları üzerindeki kontrolü sağlamayı amaçlayan
Philippe, “…popülizme boyun eğmemek için doğru dengeyi yakaladıklarını…” ifade etmiştir.
(“Fransa göç”, 2019) Sarkozy döneminde ortaya atılan ama uygulanamayan kota uygulaması,
Macron tarafından başta karşı çıkılsa da sonraki süreçte nitelikli iş gücü açığını kapatmak için
uygun görülmüştür. (“Fransa göç”, 2019) Elabe Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre
ise Fransız halkının çoğunluğunun kota sistemini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.(Çakır,
2019)
Macron, toplum içinde yükselen göçmen karşıtı eğilimi kendi siyasi geleceği için
desteklemektedir. (Yiğit, 2020) Bu şekilde de varlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Philippe
tarafından hazırlanan yeni reform planını eleştiren sol kesim, hükümetin göç alımını
zorlaştırmasını 2022’de yapılacak olan seçimde seçmen sayısını artırmayı amaçlamasına
bağlamaktadır. (Çakır, 2019)
Ukrayna ve Rusya savaşı sonucu Ukrayna’dan yaşanan göç hareketinden etkilenen ülkelerden
birisi de Fransa’dır. Macron, Ukrayna’daki savaşla ilgili “Savaşı savaş açmadan ve
tırmanmadan durdurmak istiyoruz. Bunun için çatışmaya askeri olarak müdahale etmemeyi
tercih ettik.” İfadelerinde bulunmuştur. (“Guerre en”, 2022) Yaşanan göç ile ilgili söylemde
bulunan Fransız milletvekili Bourlanges, Ukrayna göçünü “fırsata çevrilecek yüksek nitelikli
göç” olarak ifade etmiştir. (“Fransız vekilden”, 2022) Ayrıcalıklı göç olarak görülen bu
hareketlilik, Fransa’nın yıllardır süregelen ırkçı ve coğrafi konuma göre mülteci kabul etme
eğilimini göstermektedir.

Sonuç Yerine;
Avrupa’da göç politikalarının şekillenmesi ve belirlenmesinde etkin bir konuma sahip
Almanya ve Fransa, dönemim koşullarına göre politikalarında değişikliklere gitmektedirler.
Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra göç politikalarının şekillenmeye başlaması diğer
Avrupa ülkelerine yol gösterici pozisyona gelmelerini sağlamıştır.
Fransa’nın eşitlik vurgusu yapmasına rağmen ırkçı ve göçmen karşıtı faaliyetlerine devam
etmesi ülke içinde oluşan kargaşa ortamını daha da tetiklemektedir. Fransa kolluk
kuvvetlerinin ve aşırı sağcıların göçmenlere yönelik tutumlarının toplumda kabul düzeylerini
arttırması, İktidarı da bu doğrultuda hareket etmeye yönlendirmektedir. Yapılan politikalar da
toplumun algısına göre şekillenerek mültecilerin ülkeye girişlerini zorlaştırıcı bir hal
almaktadır.
Almanya’da ise Merkel döneminde mültecilere yönelik hazırlanan ılımlı politikalar, sürecin
olumlu ilerlemesini ve krizle baş edebilmeyi kolaylaştırmıştır. İlerleyen süreçte iktidarın
politikalarda değişikliklere gitmesi, özellikle aşırı sağcıların baskınlıklarını hissettirmeleri,
medyanın mültecilere yönelik olumsuz algı yaratması, halkın da mültecilere bakış açısının
değişmesinde etkili olmuştur. 8 Aralık 2021 itibariyle Almanya Şansölyesi olarak görevi
devralan Olaf Scholz’un yaşanacak olan göç hareketine yönelik tutumunun nasıl olacağı ve
halkın algısının hangi yönde ilerleyeceği ise Almanya’nın ve Avrupa’nın geleceği için
oldukça öneme sahiptir.
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ÖZET
Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın başlangıcına kadar Avrupa ülkeleriyle dengeli bir rekabet
yürütmüştür. 1699’da Osmanlı ile Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında imzalanan
Karlofça antlaşması ile devlet önemli oranda güç kaybetmiş ve Ukrayna, Podolya,
Macaristan, Banat gibi birçok toprak elden çıkarılmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Fransız
Devrimi sonrasında oluşan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti içinde bulunan etnik grupların
bağımsızlık taleplerini arttırmıştır. Bunun sonucunda söz konusu grupların ayrılıkçı
çalışmaları hızlanmış ve isyanlar başlamıştır. Dolayısıyla Osmanlı hem iç politika hem de dış
politikada önemli krizler yaşamış ve güç kaybetme süreci daha da derinleşmiştir. Devletin
içinde bulunduğu bu zor duruma yönelik birçok düşünür devletin siyasi rejiminde değişiklik
yapılması gerekliliğini savunmuştur. Yasama ve yürütme erklerinin padişahta toplanması
yerine padişahın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kullanılması
öne sürülen düşüncelerin temelini oluşturmaktadır. Yani devletin mutlak monarşiden meşruti
monarşiye geçişi savunulmuştur. Osmanlı Devleti’nin siyasi yaşamında etkin rol oynayan Jön
Türkler Osmanlı’nın siyasi yapılanmasında meydana gelecek değişim için iki önemli fikir öne
sürmüştür. Ancak bu fikirler temelde birbirine zıt iki düşünceyi temsil etmektedir. Fikirlerden
ilki Ahmed Rıza ve arkadaşları tarafından “merkeziyetçilik” başlığı altında gelişmiştir.
Ahmed Rıza ve arkadaşları siyasi yapılanmanın tek bir merkez altında şekillenmesi
gerekliliğini öne sürerken her türlü dış müdahaleyi reddedici bir tutum sergilemişlerdir. Jön
Türkler’de öne çıkan bir diğer düşünce ise; Prens Sabahattin ve arkadaşları tarafından ortaya
konulmuştur. Buna göre Prens Sabahattin; Ahmed Rıza’nın merkeziyetçi görüşünün
karşısında adem-i merkeziyetçi bir yapılanmayı savunmuştur. Siyasi yapılanmanın tek bir
merkez altında toplanmaması gerekliliğini öne süren bu düşünce, Osmanlı’da yeni ayrılıkçı
fikirlerin ortaya çıkmasına neden olacağı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Her
iki tarafın öne sürdüğü fikirler ve sürdürülen tartışmalar, Osmanlı sonrası yeni Türkiye’nin
yapılanmasında etkili rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nde var olan kuvvetler birliği ilkesi
yeni cumhuriyet ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesine dönüşmüş; yasama, yürütme ve yargı
konularında güç paylaşımına gidilmiştir. Halkoyuyla seçilen bir meclis yapılanmasının
oluşturulması, yazılı anayasa ile hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi Osmanlı sonrası göze
çarpan en önemli kamu yönetimi paradigmasındaki değişimleri ifade etmektedir. Çalışmada,
konu edinilen bu bilgiler içerisinde Ahmed Rıza’nın ve Prens Sabahattin’in rolü tartışılmıştır.
Ahmed Rıza ve Prens Sabahattin tam olarak neyi savunmuştur ve bu savunmasını hangi savlar
üzerine gerekçelendirmiştir? Bu bağlamda merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi düşüncelerin
yeni Türkiye’nin kamu yönetimi yapılanmasındaki etkileri nelerdir? Kamu yönetimi üzerine
sürdürülen söz konusu tartışmalar yerel yönetimler bakımından hangi sonuçları doğurmuştur?
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Söz konusu sonuçların izleri günümüzde etkilerini sürdürmekte midir? sorularına cevap
aranmıştır. Çalışma, literatür taraması ve yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Merkeziyetçilik, Ahmed Rıza, Prens Sabahattin,
Adem-i Merkeziyetçilik

THE EFFECTS OF AHMED RIZA AND PRINCE SABAHATTIN ON LOCAL
ADMINISTRATIONS IN THE STRUCTURE OF TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION
ABSTRACT
The Ottoman Empire conducted a balanced competition with European countries until the
beginning of the 18th century. With the Karlowitz agreement signed between the Ottoman
Empire and Austria, Poland and Venice in 1699, the state lost a significant amount of power
and many lands such as Ukraine, Podolia, Hungary and Banat had to be sold. In addition, the
nationalist movement that emerged after the French Revolution increased the demands of the
ethnic groups in the Ottoman Empire for independence. As a result, the separatist activities of
these groups accelerated and rebellions began. Therefore, the Ottoman Empire experienced
significant crises in both domestic and foreign policy and the process of losing power
deepened. Many thinkers have argued for the necessity of making changes in the political
regime of the state regarding this difficult situation in which the state is in. Instead of
gathering the legislative and executive powers in the sultan, the use of the sultan's powers by
the constitution and the parliament elected by popular vote constitutes the basis of the ideas
put forward. In other words, the transition of the state from absolute monarchy to
constitutional monarchy was advocated. Young Turks, who played an active role in the
political life of the Ottoman Empire, have been put forward two important ideas for the
change that will occur in the political structure of the Ottoman Empire. However, these ideas
represent two fundamentally opposing ideas. The first of the ideas was developed by Ahmed
Rıza et al. under the title of “centralism”. While Ahmed Rıza and his friends argued that the
political structure should be shaped under a single center, they showed an attitude of rejecting
all kinds of foreign intervention. Another idea that comes to the fore in Young Turks is; It was
put forward by Prince Sabahattin and his friends. Accordingly, Prince Sabahattin; He
advocated a decentralized structure against the centralist view of Ahmed Rıza. This idea,
which argues that the political structure should not be gathered under a single center, was
subjected to intense criticism on the grounds that it would lead to the emergence of new
separatist ideas in the Ottoman Empire. The ideas put forward by both sides and the ongoing
discussions played an effective role in the structuring of the new post-Ottoman Turkey. The
principle of unity of powers in the Ottoman Empire turned into the principle of separation of
powers with the new republic; power sharing in legislative, executive and judicial matters.
The establishment of a parliamentary structure elected by popular vote and the acceptance of
the rule of law with a written constitution represent the most prominent changes in the public
administration paradigm after the Ottoman Empire. In this study, the role of Ahmed Rıza and
Prince Sabahattin in this information is discussed. What exactly did Ahmed Rıza and Prince
Sabahattin defend, and on what arguments did he justify this defense? In this context, what
are the effects of centralist and decentralized ideas on the public administration structure of
the new Turkey? What results did these discussions on public administration have for local
governments? Are the traces of these results still effective today? answers to the questions
were sought.
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The study was prepared by using the literature review and method.
Keywords: Local Governments, Centralism, Ahmed Rıza,
Decentralization

Prince

Sabahattin,

GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nde idari ve siyasi yapılanmaların en üst noktasında padişah bulunmaktadır.
Padişahın gücünü ve otoritesini paylaşacak başka bir idari ve siyasi yapılanma yoktur. Padişah
yerel ve devlet işlerini tarihi birikimlerin bir sonucu olarak oluşan ilmiye, kalemiye ve seyfiye
sınıfı ile birlikte yürütmüştür. Bu sınıflarda; devletin girdiği savaşlarda yenilgi yaşaması,
toprak kaybetmesi ve devlet hazinesinin azalması gibi nedenlerden dolayı aksaklıklar
meydana gelmeye başlamıştır. Avrupa’da yaşanan Fransız İhtilali ’de devletin yönetiminde
sorunların oluşmasına ortam hazırlamıştır. İdari, siyasi ve ekonomik alanda yaşanan sorunlar
Osmanlı Devleti’ndeki aydın kesimlerin dikkatini çekmiş ve onların çözüm arayışına
girmelerine neden olmuştur. Bazı aydınların yönetime karşı yaptığı eleştiriler ve gizli
örgütlenmeler padişahın dikkatini çekmiştir. Bu nedenle aydınların bir kısmı Avrupa’ya
kaçmak ya da sürgün edilmek zorunda kalmıştır. Daha çok Fransa’ya yerleşen aydınlar
Paris’te Osmanlı Devleti’nin yönetimine karşı bir grup oluşturmuştur. Kendilerine Jön Türkler
adını veren bu grup, padişahın yetkilerini paylaşacak bir meclisin açılması ve idari
yapılanmanın değişmesi fikirleri ekseninde toplanmışlardır. Jön Türklerde öne çıkan iki isim,
Ahmed Rıza ve Prens Sabahattin olmuştur. Bu ikilinin rejimin değişmesine yönelik fikirleri
ve vilayet yönetimine dair düşünceleri birbirine taban tabana zıttır. Vilayet yönetimine dair
Ahmed Rıza ve arkadaşlarının merkeziyetçi bir tutumu, Prens Sabahattin ve arkadaşlarının
adem-i merkeziyetçi bir tutumu savunması bu zıtlığın temelini oluşturmuştur. Düşünce
ayrılıkları neticesinde dış müdahaleyi kabul etmeyen merkeziyetçiler ve gerekli halde dış
müdahaleyi kabul eden adem-i merkeziyetçiler olarak iki ayrı grup oluşmuştur. Ayrılıkçı
fikirlere rağmen 1907 yılında bir araya gelen Jön Türkler, Sultan Abdülhamid’e yönelik
suçlamalar hazırlamış ve 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanıyla Sultan Abdülhamid’in tahttan
indirilmesine neden olmuştur. II. Meşrutiyetin ilanının ardından Meclis-i Mebusan açılmıştır.
Meclisin açılmasıyla Prens Sabahattin ve Ahmed Rıza tekrar karşı karşıya gelmiştir.
OSMANLI DEVLETİ’NDE KAMU YÖNETİMİ YAPILANMASI
Osmanlı Devleti, şeklen teokratik ve monark bir devlet yapısına sahip olmuştur. Devletin
teokratik bir yapıda olmasından dolayı yürürlükte şeriat yer almıştır. Buna ek olarak,
toplumsal ihtiyaçlardan doğan ve yaşayış şekillerinden kaynaklanan örfî hukuk kuralları da
devlet yönetiminde önem arz etmiştir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, örfî hukuk (kanun) ve
şer’i hukuk (şeriat) olmak üzere ikili bir hukuk sistemine sahip olmuştur. Şer’i hukuk,
devletin dininin İslam olmasından dolayı İslam hukukunu temel alan şeriattır. Esas belirleyici
olan da bu hukuk olmuştur. Fakat Osmanlılar Türk örf, gelenek ve adetlerine dayanan ve
fethedilen bölgelerdeki fetihten önceki uygulamalarda içine alan örfî hukuku da birçok alanda
şeriate ek olarak kullanmışlardır (Armağan, 2011:143). Padişah devlet yönetiminde tek otorite
olarak bulunmuş ve ortak olunmaz bir iktidara sahip olmuştur. Devlet görevlilerini atamak,
savaş ve barışa karar vermek, savaşlarda orduya komutanlık etmek gibi görevleri olan
padişah, aldığı kararlarda mutlaka şeyhülislam makamından fetva almıştır. Sultan unvanını
kullanan padişah aynı zamanda halife olarak nitelendirilmiştir. Halife olarak nitelendirilmeleri
1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır Memlükleri’ne bağlı Abbasi halifeliğine son
vermesiyle başlamıştır.
Padişahın otoritesi ve merkeziyetçi yönetim yapısı, tımar ve kul sistemleri aracılığı ile
merkezden taşraya etkin bir şekilde götürülmüştür.
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Tımar sistemi Osmanlı topraklarında yer alan taşraların neredeyse tamamını kapsayacak
şekilde uygulanmıştır. Devlet tımar sistemiyle taşrada toplanılan vergi gelirlerini doğrudan
merkezi hazineye aktarmamış, bunun yerine kendisine bağlı asker ve devlet görevlilerine
sorumluluklarını yerine getirmeleri için bırakmıştır. Bu sayede birçok hizmet birbirine bağlı
ve bir arada yaptırılmıştır. Tımar düzenindeki görevlileri doğrudan padişaha bağlayan ikinci
sistem kul sistemidir. Bu yapı, devşirmeye dayanır ve gayrimüslim çocukların belli bir yaşa
gelene kadar Müslüman ailelere verildiği ve daha sonra askeri eğitim almaları için ailelerin
yanından alındığı bir düzendir. Alınan çocuklara uzun yıllar boyunca Enderun mektebinde
eğitimler verilmiştir. Ulema hariç devletin yönetici sınıfı ve bürokrasi üyeleri kul kökenli
olanlardan seçilmiştir (Aslan ve Yılmaz,2001:289). Eğitimini tamamlamayanlar ise kapıkulu
ocaklarına alınmıştır. Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin örgütlenmesinde kul sistemi,
taşranın örgütlenmesindeyse tımar sistemi uygulanmış bu sayede padişahın otoritesi
korunmuştur. Söz konusu iki sistem devletin askeri düzenin dışında mali, idari, ekonomik ve
sosyal yapıyı belirlemiştir.
Osmanlı Devleti’nde kul ve tımar sistemlerini etkinliğini sağlayabilmek, padişahın yasama
yürütme ve yargı yetkililerini uygulayabilmek ve devletin gelirlerini toplayıp kullanabilmek
için Padişaha tabii bir kurum olan Divan-ı Hümayun bulunmuştur. Divan-ı Hümayun
padişaha ait olan üç erki temsil ettiği için hem yüksek mahkeme hem de yüksek yönetim
niteliği taşımıştır. Divan’da ülkenin yönetimi ile alakalı kararlar alındığı gibi taşrada çözüme
kavuşmamış konularda da son kararlar verilmiştir. Ayrıca vatandaşlara başvurduğu mercide
hakkını alamadıklarını düşündükleri durumlarda Divan-ı Hümayun’a başvurabilme imkanı
tanınmıştır. Divan-i Hümayunda devletin ilmiye ve kalemiye sınıfına mensup kimseler görev
almıştır.
Osmanlı Devleti’nin idari teşkilat yapısı ve merkez teşkilatı İslamiyet’ten önce ve sonra
kurulan Türk devlet birikimlerinin başarılı bir sentezi olmuştur (Ergenç,1999:32). Devletin
idaresini oluşturan üç sınıf bu bilgi ve birikimin sonucunda şekillenmiştir. Bu sınıflar; İlmiye,
Seyfiye ve Kalemiye’dir (Atuk, 2020:442).

Tablo 1. Osmanlı Devleti’nde Sınıflar

İlmiye sınıfında; Ulema, Şeyhülislam, Kazasker, Kadı, Müderrisler yer almıştır. İlmiye
sınıfında birçok önemli makamda ulema görev almıştır. İlmiye sınıfının en tepesinde dini
konularda fetva veren Şeyhülislam bulunmuştur. Kazasker ve Kadı adalet konusunda,
müderris ise eğitim konusunda görev yapmışlardır. Osmanlı teşkilatında yer alan seyfiye sınıfı
ise askeri sınıfı temsil etmiştir. Bu sınıfta; sadrazam/vezir-i azam, vezir, beylerbeyi,
sancakbeyi, subaşı, kaptanı derya ve yeniçeri ağası yer almıştır. Kitabet sınıfı olarak bilinen
kalemiye sınıfında bürokrasi, diploması ve mali işlerden sorumlu kişiler bulunmuştur.
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OSMANLI DEVLET SİSTEMİNDE BOZULMALAR VE REFORM GEREKLİLİĞİ
Osmanlı Devleti 1299-1579 tarihleri arasında yeniçağını yaşamış ve kendi klasik dönemini
oluşturmuştur. Avrupalı Devletler ise, Osmanlıya karşı kendi Orta Çağının karanlığında
yönetimini sürdürmüştür. Ancak 16. Yüzyılın sonları ve 17. Yüzyılın başlarından itibaren bu
iklim değişmeye başlamıştır. Avrupa Orta Çağdan Yeni Çağa, ilim-akıl-fert-millet merkezli
ilim insanlarının, tüccarların ve filozofların oluşturduğu yeni dinamik aktörlerle girmiştir.
Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketleriyle Avrupa içinde bulunduğu çağa alternatif
olarak Yeni Çağını ve zihniyetini oluşturmuştur.1453-1683 tarihleri arasında yaptıkları
coğrafi keşifler, yeni felsefi fikirler ve ilmi buluşlar ile Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti ile
olan açığını kapatmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti ise bu yeni aktörlere karşın kendi eski
sistemiyle ve geleneksel yöntemleriyle devam etmiş bir nevi duraklama devrini hazırlamıştır
(Kodaman, 2007:12).
Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesi birtakım
gelişmelerin yaşanmasıyla bağlantılıdır. Kanuni’den sonra Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin
azalması mali durumun bozulmasına sebep olmuştur. Ayrıca gerçekleşen coğrafi keşifler ile
Osmanlı topraklarından geçen İpek yolunun okyanuslara kayması Osmanlı hazinesini önemli
bir gelir kaynağından mahrum kılmıştır. Osmanlı’nın savaşlarda aldığı yenilgiler de
hazinesinin erimesine neden olmuştur. Maddi zayıflamanın yanı sıra 1683-1699 yıllarında
gerçekleşen Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşlarında İttifak devletlerinin savaşı kazanması ile
birlikte Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlamıştır. 16 yıl süren savaş sırasında 4
padişah değişmiş ayrıca ordu yıpranmıştır. Bu savaş neticesinde imzalanan Karlofça
Antlaşması ile Osmanlı Devleti büyük oranda toprak kaybetmiştir. Karlofça Antlaşmasının
devamı sayılan İstanbul Antlaşması Osmanlı-Ruslar arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile
de Rusya Azak Kalesini alarak Karadeniz’de konumunu güçlendirmiştir. Bu sıkıntıları ve
masrafları karşılamak için Osmanlı Devleti vergileri arttırmak, paranın değerini düşürmek ve
memurlara az maaş vermek gibi tedbirler almıştır. Alınan tedbirler halkı, askerleri, ulemayı ve
bürokratları memnun etmemiştir. Osmanlı Devleti’nde meydana gelen gelişmeler devletin
askeri, idari, sosyal ve iktisadi yapısının, tımar ve eğitim sistemini olumsuz yönde
etkilemiştir. Bunun sonucunda kapıkullarında, ulemada ve bürokraside itaat azalmaya
başlamış, tımar sistemi bozulmaya yüz tutmuştur. Tımar sisteminin doğru bir şekilde
sürdürülememesi iltizam usulü mültezimleri ve ayanları ortaya çıkararak feodal yapı
oluşmuştur (Genç, 1999:101). Avrupa Devletleri feodaliteyi yıkmaya çalışırken Osmanlı
Devleti’nde feodal yapının güçlenmesi devletin Avrupa Devletlerine kıyasla dezavantajlı bir
konumda bulunmasına neden olmuştur. Askeri ve idari yapılanmada oluşan yıpranmalara ek
olarak eğitim ve medrese sistemlerinde de sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Medreseler
yeni bir fikir üretemez, icat ve keşif yapamaz hale gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin dağılma
sürecini başlatan olgu gayrimüslimlerin Osmanlı’dan imtiyazlı statü, istiklal gibi isteklerde
bulunmaları olmuştur. Bu süreci 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilalinin getirdiği
milliyetçilik-hürriyet-eşitlik fikirleri hızlandırmıştır. Gayrimüslimlerin eşitlik, milliyet ve
hürriyet fikirleri Türk aydınlara da sirayet edince Osmanlı için durum kaosa dönüşmüştür.
Osmanlı Devleti 1918 yılına kadar bu tehlikeyi bertaraf etmek için uğraşsa da devleti
yıkılmaktan kurtaramamıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, 1876 yılında ilan
edilen I. Meşrutiyet ve 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet Osmanlı Devleti’nin içinde
bulunduğu durumu toparlamaya yönelik aldığı önlemler olmuştur. Ancak bu önlemler
devletin dağılmasını engelleyememiştir.
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JÖN TÜRKLER
Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı Devleti’ne getirdiği yenilikler bazı bürokrat gruplarca tepki
ile karşılanmıştır. Özellikle Namık Kemal, kaçırılmış bir fırsat olarak gördüğü Tanzimat
Fermanı’nı devletin yardım sağlamak için batılı devletlere verdiği bir taviz olarak görmüştür
(Mardin,2004:184). Osmanlı tarihindeki batılı manada özgürlük hareketlerinin başlangıcını
Namık Kemal’in de yer aldığı Yeni Osmanlılar oluşturmuştur. 18. Yüzyıl sonlarında başlayan
19. Yüzyıl başlarında artarak devam eden toplumsal değişim ve batılı kurumlar bu harekete
zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumun devleti dağıtmasından
korkan altı genç “İttifak-ı Hamiyyet” adında gizli bir örgüt kurmuştur. Bu altı genç; Mehmed
Bey, Nuri Bey, Reşad Bey, Namık Kemal, Refik Bey, Ayetullah Bey’dir.
Grubun niyeti mevcut mutlak idarenin yerine meşruti idare tesis etmek ve padişahın
otoritesini denetleyecek bir meclisin kurulmasını sağlamak olmuştur. Bu niyet doğrultusunda
hükümet darbesi ile ülke yönetimini değiştirmeyi amaçlamışlardır (Ekiz, t.y.,:2). Grup basın
yoluyla mücadele yöntemini benimsemiş bu bağlamda ilk kez Osmanlı yönetimi açık ve sert
bir şekilde eleştirilmiş ve bunun için kitle iletişim aracını kullanmıştır (Demirbaş,2007:392).
1867 yılında Prens Mustafa Fazıl Paşa ortaya çıkarak muhalif hareketlere destek vermeye
başlamıştır. M. Fadıl Paşa 1866 yılında padişaha eleştiri mektubu yazmış, meşruti rejime
geçilmesi gerekliliğini savunmuş tepki görmesi sonucunda Paris’e sürgün edilmiştir. Paşanın
yazdığı mektup Yeni Osmanlıların ardılı olan Jön Türklere ilham kaynağı olmuştur. Daha
sonra bu topluluk Yeni Osmanlı Cemiyeti’ni kurmuş ve başına Ziya Bey’i getirmiştir. 1876
yılında Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilene kadar Yeni Osmanlı Cemiyeti çeşitli gazeteler
çıkararak düşüncelerini savunmuş ve muhalefet etmeye devam etmişlerdir. Tahta çıkan II.
Abdülhamid kendisi için hazırlanan fermanda meclisten belli belirsiz bahsetmiş, anayasanın
oluşturulmasını desteklemiştir. Ancak hazırlanan Anayasa taslağının sultan tarafından
reddedilmesi ile Yeni Osmanlılarda anayasanın hiç çıkmayacağı çıksa dahi sultan tarafından
uygulanmayacağı korkusu hâkim olmuştur. Sultan II. Abdülhamid 23 Aralık 1876 yılında ilk
Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi’yi ilan etmiştir. Böylece ilk Osmanlı Meclisi açılmıştır.
Ancak 1877-1878 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşının (93 Harbi) oluşturduğu koşullar
nedeniyle 14 Şubat 1878 yılında meclis kapatılmıştır (tarihibilgi.org., 2022).
1876 yılında II. Abdülhamid kendisine darbe girişiminde bulunacağını düşündüğü Mithat
Paşa ve Namık Kemal’i sürgün etmiştir (Mardin,2004:88-91). Bu gelişme Yeni Osmanlıların
faaliyetlerinin son bulmasına neden olmuştur. 1877-1889 yılları arasında Yeni Osmanlılar
hareketin devamı sayılabilecek önemli bir olay yaşanmıştır. Yeni Osmanlılardan Ali Suavi, V.
Murat’ı tekrar tahta çıkarmak için 1878 yılında Rumeli göçmenleriyle birlikte Çırağan
Sarayını basmış bu sırada da öldürülmüştür (Güçlü,2013:2). Sultan Abdülhamid tarafından
Meclis-i Mebusan’ın kapatılması ve aydınların cezalandırılması sultana karşı bir aydın
muhalefetinin başlamasına sebep olmuştur. Bu muhalefet çalışmalarına yurt içinden ve yurt
dışından devam etmiştir.
1889 yılında İbrahim Temo, fikirleri hakkında bilgi sahibi olduğu birkaç arkadaşına gizli bir
örgüt kurmayı teklif etmiştir. Temo öncülüğünde başlayan örgüt hücre usulü ve gizli bir
biçimde genişlemeye başlamıştır. Yeni Osmanlılardan arda kalanların yanı sıra örgüte devlet
memurları, Şeyh ve İstanbul’daki aydınlar gibi önemli kesimlerde katılmıştır.
Sultan Abdülhamid’in tepkisinden korkan ve çalışmalarını sürdürmek isteyen bazı örgüt
üyeleri Paris’e kaçmıştır. Paris’te bir araya gelen II. Abdülhamid muhalifleri kendilerini “Jön
Türkler” olarak adlandırmışlardır.
1889 yılında Paris’e Fransız İhtilali’nin yüzüncü yılı nedeniyle açılan bir sergiye görevli
olarak giden Ahmed Rıza (Beşcan,2019:113) Paris’te kalmaya karar vermiş ve ilerleyen
süreçte Jön Türklere katılmıştır.
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1899 yılına kadar kendi içinde yaşadığı ayrılıkçı fikirler nedeniyle çöküşe giren Jön Türkleri
sultanın eniştesi Damat Mahmud Paşa’nın oğulları Prens Sabahattin ve Lütfullah’ı alıp
Fransa’ya sığınması tekrar hareketlendirmiştir. Fransa’ya gelen Mahmud Paşa ve oğulları Jön
Türklere katılmıştır. Prens Sabahattin, Jön Türklerin dağınık muhalefet yapısını bir araya
getirmek için 1902 yılında 1. Jön Türk kongresini düzenlemiştir. Bu kongrede Türk, Arap,
Yunan, Kürt, Çerkez, Ermeni, Yahudi ve Arnavutları temsil eden 47 delege katılmıştır.
Abdülhamid yönetiminden duyulan rahatsızlık, kongreye katılan herkesin ortak noktasını
oluşturmuştur. Sultan II. Abdülhamid rejiminin yerine nasıl bir rejim geleceği sorusunun
temel cevabı bu kongrede aranmıştır. Prens ve taraftarları adem-i merkeziyetçilik görüşünü
savunmuşlardır. Ahmed Rıza ise merkeziyetçi düşüncenin gerekliliğini savunmuştur. Dış
müdahale konusunda da karşı karşıya gelinmiştir. Ahmed Rıza ve İttihatçılar yalnızca
propagandayla devrim yapılamayacağını, bunun için askeri kuvvetlerin de devrime katılması
gerekliliğini vurgulamıştır. Prens Sabahattin ve onu destekleyenler ise devrimin başarılı bir
şekilde gerçekleşebilmesi için yabancı desteklerin alınması gerekliliğinden söz etmiştir
(Erdem,2015:38). Ancak Prens, müdahalenin Fransa ve İngiltere gibi demokrat ülkeler
tarafından yapılmasını şart koşmuştur. Bilhassa Ermenilerin öne sürdüğü bu görüşe başta
Ahmed Rıza ve Yusuf Akçura olmak üzere İttihatçılar kesin olarak karşı çıkmıştır. Jön
Türklerin II. Abdülhamid’e karşı ortak bir karar alamaması bu birleşik cephe muhalefetini
ikiye bölmüştür.
1907 yılında 2. Jön Türk kongresi düzenlenmiştir. Kongrede II. Abdülhamid’e yönelik detaylı
suçlamalar yer almış, amaca ulaşmak için ihtilalci yöntemler benimsenmiştir. 4 Temmuz 1908
yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi Rense komutanı Kolağası Ahmed Niyazi Bey’in 200
kişilik birliği ile dağa çıkması ülke içinde ayaklanmaları başlatmıştır (Güleçoğlu, t.y., :6). II.
Abdülhamid’in dağa çıkanlara karşı aldığı tedbirler olumlu sonuç vermemiş ve 1908
Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Sultan Abdülhamid’in darbeyle tahttan indirilmesinden
sonra (Aksun,2009:16) II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Açılan meclisin başkanlığına seçimler
sonucunda Ahmed Rıza getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte devlet, İttihat ve Terakki
Cemiyeti yönetiminde 1. Dünya Savaşına girmiş, savaş neticesinde dağılma sonucuyla karşı
karşıya kalmıştır. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyetinden Mustafa Kemal önderliğinde yeni
kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri atılmıştır.

AHMED RIZA ve DÜŞÜNCELERİ
Ahmed Rıza Bey 1858 yılında İstanbul Boğaziçin’de Vaniköy’de doğmuştur. Babası Osmanlı
bürokrasisinde önemli kademelere gelen bir devlet bürokratı olan Ali Bey’dir
(Mardin,1992:174). Annesi Müslüman ama Avusturyalı olan Naile Hanımdır. Annesinin
etkisiyle batılı eğitim alan Ahmed Rıza Fransızcaya iyi derece hâkimdir. Galatasaray
Sultanisinde eğitim aldıktan sonra Bab-ı Ali Tercüme Odasında görev almıştır. Bir gezi
sırasında çiftçilerin zor durumuna tanık olmuş bunu da tarımın geri kalmışlığına bağlamıştır.
Bu durum ziraatla ilgilenmesine ve eğitim almak için 1884 yılında Paris’e gitmesine neden
olmuştur (Fındıkoğlu,1962:6). Üç yıllık eğitiminin ardından babasının ölümü nedeniyle
ülkesine geri dönen Ahmed Rıza kendi alanında iş aramış ancak bulamamıştır. Köylüyü
eğitmek için Maarif Nezaretine başvurmuş, Bursa Lisesinde Kimya dersi vermeye başlamıştır.
Nazır Münif Paşa sekiz ay çalışmasından sonra Ahmed Rızadan memnun kalarak onu Bursa
Maarif Müdürü yapmıştır. Avrupa’ya gitmek için Münif Paşadan izin istemiş ancak paşa izin
vermemiştir. Bir süre sonrada Ahmed Rıza okul müdürlüğü görevinden ayrılmıştır. Ahmed
Rıza, Abdülhamid’e yazdığı layihalarda eğitimin önemini vurgulamış, sorunların çözümünün
pozitif bilimler olduğunu ileri sürmüştür.
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Ahmed Rıza’ya göre halkın istediği Cumhuriyet ya da grev olmamış, haklarının
çiğnenmemesi ve mevcudiyetlerinin devlet memurlarının keyfine bırakılmaması olmuştur.
Anayasal meşrutiyetin getirilmesinin halkın isteğine çözüm olacağını savunmuştur. Ahmed
Rıza, 1889 yılında Paris’e Fransız İhtilalinin 100. Yıl sergisine gitmiş ve orada kalmayı tercih
etmiştir. Fransa’da tarih, matematik ve pozitivizm dersleri almaya başlamıştır. Ahmed Rıza,
Dr. Robinet’in Auguste Comte hakkındaki kitapları aracılığı ile pozitivizm hakkındaki bilgi
ve görüşlerini geliştirmiştir. Comte’un ispat ve ikna yoluna dayanan pozitif siyaset biliminin
Avrupa Devletini, Avrupa Birleşik Devletine dönüştüreceğini öngörmüştür. Ahmed Rıza Bey,
Comte’un kurduğu Amerika Birleşik Devletleri Komitesi’nin Osmanlı temsilciğini
üstlenmiştir (ataturkansiklopedisi.org.tr., 2022).
Paris’te kaldığı yıllarda Osmanlı Devleti hakkında Fransız basınında çıkan haberleri tercüme
ederek, pozitif bilimlerin ve eğitimin yayılması gerektiği düşüncesini savunmuştur. 1889
yılında kurulan İttihad-ı Osmani Cemiyeti ile yakından ilgilenmiştir. 1895 yılında Ahmed
Rızanın önerisi üzerine cemiyetin adı İttihat ve Terakki olarak değişmiştir (Malkoç,2007:99).
Ahmed Rıza Cemiyetin başkanlığını üstlenmiştir. Aynı yıl ‘Meşveret’ dergisini çıkarmış,
İttihat ve Terakki Cemiyetinin Nizamnamesini bu dergide yayınlamıştır. Bu durum onu Jön
Türklerin Avrupa lideri haline getirmiştir. 1902’de toplanan 1. Jön Türk kongresinde
yönetimde merkeziyetçiliği savunmuştur. Özellikle Ermenilerin Sultan Abdülhamid’e suikast
dâhil her türlü şiddet yoluyla mücadele edeceklerini söylemeleri Ahmed Rıza’yı kızdırmıştır.
1908 yılında düzenlenen 2. Jön Türk kongresinde de Abdülhamid’e karşı yapılacak ihtilale
Ermenilerin katılmasına kesinlikle karşı çıkmıştır (Gündüz ve Bardak,2010:13-14).
1907’de İttihat ve Terakki Cemiyetinin Selanik şubesi kurulmuş ve kısa bir süre sonra Paris
şubesi ile birleşmiştir. Makedonya’daki Üçüncü Ordu subayları cemiyete dâhil olmaya
başlamıştır. Subayların bir kısmı, İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşen Reval görüşmesinin
Osmanlıyı parçalama planı olduğunu düşündükleri için 1908’de isyan ederek dağa çıkmıştır.
Bunun üzerine 1908 yılında Sultan Abdülhamid tarafından Kanun-i Esasi yeniden yürürlüğe
konulmuştur. İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle Ahmed Rıza İstanbul’a dönmüş ve
“Hürriyetçilerin Babası” olarak karşılanmıştır. 1912’de Ayan Meclisi üyesi olan Ahmed Rıza,
mütarekeden sonra Ayan Meclisi Başkanı olmuş fakat Damat Ferit Paşa ile anlaşmazlığa
düşmüştür. Daha sonra Meclis-i Mebusan’a İstanbul Mebusu olarak girmiş mebusluğunun
ilerleyen sürecinde oybirliğiyle Meclis-i Mebusan Başkanlığı’na seçilmiştir. Ancak
İttihatçılarla arası açıldığı için 1920’de merkez komitesinden çıkarılmıştır. Mustafa Kemal’in
isteğiyle 1919’da yeni kurulacak olan devleti tanıtmak için Fransa’ya gitmiştir. Fransa’dan
dönüşü Lozan Antlaşması’ndan sonra gerçekleşmiştir. Yurda döndüğünde siyasal yaşamdan
çekilerek anılarını yazmaya başlamış ve 1930 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir.
Ahmed Rıza’nın pozitivist görüşleri yalnızca Osmanlı aydınları üzerinde değil aynı zamanda
devlet adamları ve Türk aydınları üzerinde de etkili olmuştur. Batıdan sadece bilimsel
eğitimin genel sonuçlarını ve bir milleti aydınlığa götürebilecek nitelikte olanları almanın
gerekliliğini savunmuştur (Mardin, 1996:75-76). Çıkardığı Meşveret dergisi ile millet ve din
ayırmadan tüm Osmanlıları ittifak ve ittihat’a davet etmiştir. Ahmed Rızanın bütün amacı
Osmanlı unsurunu zayıflatmadan medeniyet yolunda ilerlemek olmuştur. Bu ilerleyişin
Osmanlı unsurlarını güçlendirerek, Osmanlının varoluş koşullarına saygı duyarak olacağını
‘Osmanlı’ isimli bir dergide dile getirmiştir (Rıza, 1898: 5-6). Ahmed Rızanın bahsettiği
Osmanlılık kavramı Osmanlı topraklarındaki vatandaşların dinine, diline ve ırkına müdahale
edilmeden yaşanmasına ve onlarında karşılığında devlete olan bağlılığını sürdürmesine
dayanmıştır.
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Ahmed Rıza’nın önem verdiği konulardan biri Osmanlı azınlıklarının hürriyeti olmuştur.
Azınlıklara tanınacak özgürlüğün dış müdahale ile düzenlenmesine karşı durmuş,
azınlıklıkların Osmanlılık kimliği altında birleşmesini savunmuştur.
Bunların yanı sıra Ahmed Rıza eğitime de büyük önem atfetmiştir. Başta sanayi ve ziraat
olmak üzere ülke ekonomisinin gelişebilmesi için halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi
gerekliliğini dile getirmiştir. Ahmed Rıza’ya göre eğitim insanın kendi kendisini bulmasından
ziyade doğrudan bireye toplumdaki sorumluluklarını izah edecek bir vasıta olmuştur.
(Mardin, 1964: 130). Yani bireye düşen sorumluluğun kendisine verilen eğitim neticesinde
toplumdaki yerini sağlamlaştırmak ve ihtisas alanında topluma ve devlete faydalı olabilmek
olduğunu düşünmüştür (Çelik,2018:220).
Ahmed Rıza’yı ön plana çıkaran bir diğer düşünce merkeziyetçi idari yapının devam etmesini
savunması olmuştur. Bu yapının devletin ayakta kalabilmesi için tek yol olduğunu
düşünmüştür. Ahmed Rıza, vilayet yönetimlerine geniş yetkiler tanınmasının ülkede ayrılıkçı
hareketlerin gelişmesine ve devletin dağılmasına neden olabileceğini ileri sürmüştür. Adem-i
merkeziyetçiliğin olduğu yönetim yapılanmasından gayrimüslim unsurların çıkar
sağlayabileceğini ifade etmiştir.

PRENS SABAHATTİN ve DÜŞÜNCELERİ
Prens Sabahattin, 1878 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi Osmanlı padişahı
Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan, babası ise Kaptan-ı Derya Gürcü Halil Rıfat Paşa'nın oğlu
Damat Mahmud Celalettin Paşa’dır. Osmanlı saray hiyerarşisinde şecerede baba tarafından
belirleyici olduğundan dolayı prens değil Sultanzâdedir. Ancak, ihtimal ki Avrupa'da prestij
kazandırır düşüncesiyle, kendisine "prens" unvanını takmıştır (Berkes,2002:396). Hem
sarayın damadı hem de II. Abdülhamid’in yakın arkadaşı olarak bilinen Mahmud Paşa, ismi
Ali Suavi’nin önderliğini üstlendiği Çırağan Sarayı Vakasına karıştığı için adalet nazırı
olduğu kabileden azledilmiştir (Kılıç, 2010:3). Mahmud Paşa bir yalıda gözetim altında
tutulmuş bu süre zarfında oğullarının eğitimi için yalıyı, özel okul haline getirmiştir.
Babasının konağında eğitim alan Prens Sabahattin, Arapça, Farsça ve Fransızcayı küçük yaşta
öğrenmiştir (Ergin,2008:2). Yalıda göz hapsine alınan babası Damat Mahmud Paşa bir suikast
girişiminden çekinmiştir. Politik mücadeleler, demiryolları imtiyazları gibi nedenlerden çıkan
tartışmalar sonucunda, Prens Sabahattin, babasıyla 1899 yılında Avrupa’ya kaçmıştır
(Kuran,2012:259). Prens Sabahattin’in siyasete dahil olması bu kaçışla başlamış Abdülhamid
rejimi muhalifi olarak Avrupa’da toplanan Jön Türklerin arasına girerek hızla ilerlemiştir.
1902 yılında Paris'te Jön Türk Kongresi düzenlemiş bu kongrede adem-i merkeziyetçi
düşünceyi ve dış müdahalenin gerekliliğini savunmuştur. Ahmed Rıza ile karşı karşıya geldiği
kongreden sonuç alamayan Prens; Malta, İngiltere, Yunanistan da İstanbul'a "ihtilâl
komploları" hazırlamakla uğraşmış ancak başarılı olamamıştır. Bu başarısızlıktan sonra
düşüncelerini beyan yoluna 1906 yılında Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni
kurarak devam etmiştir. Bu cemiyet de bir nevi kongredeki bölünmenin resmiyeti niteliği
taşımıştır. Cemiyetin yayın organı olarak çalışan “Terakki” dergisini yayımlamıştır. Dergide
yönetimde adem-i merkeziyet ve iktisatta özel girişimlerin desteklenmesini benimseyen
"teşebbüs-i şahsi" ilkelerini savunmuştur. İstanbul’a dönüşü, II. Meşrutiyet’in ilanıyla
gerçekleşmiştir. Jön Türkler’in kurduğu Osmanlı Ahrar Fırkası'nı desteklemeye, perde
arkasında, fırkayı yöneten kişi olmaya başlamıştır. Ahrar Fırkası, 1908 seçimlerine katılmış
ancak meclise girememiştir. Daha sonra fırka, 31 Mart Olayında payı olmakla suçlandığı için
kapatılmıştır. Prens Sabahattin, 31 Mart Olayını düzenleyenler arasında sayılarak
tutuklanmıştır. Fakat Prens’in bu ayaklanmadaki rolü tam olarak bilinmemektedir
(Aysal,2005:51).
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Dört beş gün sonra serbest bırakılmasına rağmen tekrar Avrupa’ya dönmüş, Avrupa’dan
Türkiye'ye geri dönüş yaptığında Mahmut Şevket Paşa suikastından sorumlu tutulmuştur.
Cemal Paşa onu; 31 Mart olaylarından, Arnavutluk isyanını teşvikten ve Halâskâr Zabitan
Grubu olayından suçlamıştır (Cemal Paşa,2001:32). Gıyaben hakkında idam cezası
verilmiştir. Prens de çareyi tekrar Avrupa’ya kaçmakta bulmuştur. 1918'de İttihat ve Terakki
Cemiyeti iktidarının yönetimden düşüşünden sonra yurda dönmüştür. Prensin, Osmanlılık
kavramına olan bağı devam etmiş ve Millî Mücadele’ye destek vermiştir. Fakat, 1924 yılında
hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına yönelik kanundan dolayı Türkiye'yi son kez
terk ederek 30 Haziran 1948'de İsviçre'de vefat etmiştir.
Prens Sabahattin’in savunduğu dönem de çok eleştiri alan adem-i merkeziyet düşüncesi
yerelde merkezin yokluğu anlamına gelmektedir. Kastedilen idari merkeziyetsizliktir. Asıl
amaç; merkezi otorite tarafından detaylı bir şekilde yapılanamayan yerel yönetimlerin
yetkilerinin arttırılması beraberinde maliye, adalet gibi işlerin ilgili bölge yaşayanları
tarafından üstlenilmesiyle tebaanın yönetime katılımını sağlamaktır. Prens Sabahattin’e göre
Selanik ve Yemende yaşayanların hayat şartları birbirinden çok farklıdır. Bu insanların
sorunlarının çözümünü İstanbul’da yaşayan memurlar değil Selanik ve Yemen’de yaşayan
memurlar iyi bilmektedir. Bu nedenle vali ve vilayet memurlarının yetkilerini genişletmek
önem arz etmektedir. Meclis-i Umumiye’nin açılması ve bölge halkının ödediği vergilerin
harcanacakları yerleri belirleyebilme yeteneği kazanmasına olanak sağlamak gerekmektedir
(Ekinci, 2008:29). Bu şekilde bölgedeki sorun bölgeyi en iyi bilen bölge halkı tarafından
çözülecek, etkinlik sağlanacak ve etnik hoşnutsuzlukların önüne geçilecektir. Bu sistem ile
devletin sosyal ve ekonomik düzene müdahalesi de en aza inecek, bu da belediyenin
kalkınması ve gelişmesine olanak sağlayacaktır. Müdahalesini en aza indirerek nefes alan
devlet, bu nefesini bölgedeki görevlilerin sıkı denetimini yaparak kullanacaktır. Bölgeye
seçimle gelecek belediye meclisi âzâları idarede rol sahibi olacak; jandarma birliklerinde ve
vilayet meclislerinde her milletten nüfusa oranla temsilciler bulunacak, ülkede imtiyazlı hiçbir
grup olmayacak bununla beraber vali, mutasarrıf, defterdar, hâkim, savcılar merkezden tayin
olacaktır. Sabahattin, azınlıkların devlet bünyesinde uyumu için de bu sistemin şart olduğunu
ve bu sayede batının doğrudan müdahalesini engelleyerek şark meselesinin de kökünün
kurutulacağına inanmaktadır (Elöye,1952:194).
Prens Sabahattin hayatının her evresinde merkeziyetçi yönetimi kıyasıya eleştirmiş bir yandan
da hükümet rejimine değinmiştir. Prens, Cumhuriyette rejimi yöneten kişinin yetersizliği ve
kötü yönetimi söz konusu olduğunda ülkenin bir kördüğüm hallini alacağını düşünmüştür.
Merkeziyet usulü geçerli olan bir ülkenin haydutlarca yönetilme ihtimali olduğundan, bu
yapının da Fikri Teşebbüsü kilitleyeceğinden, engellenen Fikri Teşebbüs ile yerinde sayacak
olan bir ülkeden ve ilerleyemeyen yerel yönetimlerden bahsetmiştir.
Prensin diğer düşüncesi Teşebbüs-i Şahsidir. Prens Sabahattin kamucu anlayıştan ferdi
anlayışa geçişin önemli bir adımını oluşturan Teşebbüs-i Şahsi’nin Osmanlı’da özellikle
Müslümanlar arasında geliştirilmesi ve memuriyetcilik anlayışının yerini almasının
kalkınmanın bir yolu olarak görmüştür. Osmanlı toplumu ve günümüz Türk toplumunun Asya
ve Doğu tipi bir toplum olduğu meşrudur. Bu toplum tipi Batı ekonomisinin sistemini ve
uygarlığını oluşturan toplum tipinin zıttıdır. Bahsedilen bu toplumların rejimini ekonomik
sınıfların menfaatleri belirler. Bunlar arasında rekabet ve girişim özelliği hüküm sürer. Bizde
ise Asya tipi devletlerde olduğu gibi sınıflar yoktur, hükümdar-yönetici, bürokrasi ve
militarizm önemli güçlerdir. Oluşturulan mekanizmalarla kişilerin girişim ve özgürlük ruhu
körelir, özel mülkiyete koyulan sınırlamalarla sermaye birikimi neredeyse imkansızlaşır.
Eğitim sisteminden yönetim sitemine kadar devletin hemen hemen tüm kurulları ona göredir.
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Bu anlayışın neticesinde toplumda yükselmenin, güç ve konum sahibi olabilmenin veyahut
zengin olabilmenin tek yolu devlette görev almak anlayışı olmuştur. Sonucundaysa Osmanlı
bir kamu devleti haline ve devlet de bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu sistemin
girişimcilik ruhunun gelişmesini önlediğini ve insanları hem pasif hem de bir nebze edilgen
vatandaşlığa sürüklediğini savunmuştur. (Özlem,2004:459).

AHMED RIZA VE PRENS SABAHATTİN’İN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ
Ahmed Rıza ve Prens Sabahattin arasında süre gelen merkeziyetçilik-adem-i merkeziyetçilik
tartışması Kanuni Esasinin ilan edilmesinden sonra da devam etmiştir. Her iki tarafta kendi
düşüncelerini Kanuni Esasi’nin 108. Maddelerine dayandırarak savunmuştur. 108. Maddenin
içeriği şu şekildedir; “Vilâyetın usulü idaresi, tevsii mezuniyet ve tefriki vezayif kaidesi
üzerine müesses olup derecatı nızamı mahsus ile tâyin kılınacaktır.” (1876, Kanuni Esasi,
md:108). Bu kanunda, vilayet birimlerinin yönetimlerinin görevler ayrılığı ve yetki genişliği
ilkelerine bağlı olarak yönetileceği ifade edilmiştir (Düzenli,2020:143). Tefriki vazayif
(görevler ayrılığı) ilkesi, köprü ve yol yapımının, kredi kurumları teşkilinin, ticaret, sanayi ve
tarım işlerinin, eğitim ilke öğretimin taşra kuruluşlarına bırakılmasını ifade etmiştir. Vali’nin
emrinde bulunan danışma meclisiyle birlikte kararlaştırabileceği bu konular için verilen
yetkiye tevsii mezuniyet denilmiştir (Başa, t.y., :6).
Tevsii mezuniyet (yetki genişliği) merkezi yönetimin karar alma ve uygulama gibi yetkilerini
bir bölge ya da hizmetin yönetiminde görevli olan memura tanınmasına verilen isim olmuştur.
(Ak,2015:149).
108. Madde’deki bu ilkeler Ahmed Rıza ve Prens Sabahattin’in fikir ayrılığının temelini
oluşturmuştur. Taraflar arasındaki eleştiriler Terakki ve Meşveret gazeteleri aracılığı ile halka
ulaştırılmış cevaplar yine bu gazeteler üzerinden verilmiştir. Prens Sabahattin, düşünceleri
ekseninde şekillenen Ahrar Fırkası’nı kurmuştur. Kurduğu bu fırka günümüzde parti niteliği
taşımaktadır. Ahmed Rıza ise İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 1908 yılındaki seçimlere
katılmıştır. Sadece iki siyasal oluşumun katıldığı 1908 seçimlerini daha örgütlü olan İttihat ve
Terakki Cemiyeti kazanmıştır. Ancak meclise girmeyi başaran her mebus ittihatçı olmamıştır.
Gayrimüslim unsurlarla yapılan anlaşmalar sonucunda onların istedikleri adayları mebus
listesine eklenmiştir. İttihatcıların, İstanbul Meclisi için gösterdikleri adaylar bu nedenle
Ahrar Fırkası ile aynı olmuştur.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis-i Mebusan toplanarak vilayet idarelerinin
yeniden yapılandırılması konusunu gündeme alınmıştır. Bu konunun gündeme gelmesi adem-i
merkeziyet tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Manastır Mebusu Trayan Nali Efendi,
vilayetlerde Kanun-i Esasi’de yer alan tevsii mezuniyet (yetki genişliği) ilkesinin
uygulanmasını ve tez vakitte vilayet meclislerinin açılması gerektiğini meclise sunmuştur. Bu
konunun meclise birkaç kez gelmesine rağmen konuyla ilgili kanunun meclise
oluşturulamaması Zöhrab Efendi tarafından eleştirilmiştir (Burgaç,2018:161). Mecliste bu
konuya ilişkin bir karar alınmasa da ‘Şura-yı Devlet Riyaseti’ makamında özel bir komisyon
kurularak vilayet idareleriyle alakalı kanunu hazırlamakla görevlendirilmiştir.
5 Nisan 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif bir parti kurulmuştur. Bu parti İttihadı Muhammedi Cemiyetidir. Cemiyet İttihatçılara muhalif Serbesti Gazetesini çıkarmıştır.
Ancak gazetenin baş yazarı Hasan Fehmi Bey bir süre sonra vurularak öldürülmüştür.
Muhalefet bu cinayetten ittihatçıları sorumlu tutarak eleştirilerini sert bir dille ifade etmeye
başlamıştır. Bu karışık ortamın içinde 13 Nisan 1909’da 31 Mart İsyanı meydana gelmiştir.
III. Ordudan seçilen bir Hareket Ordusu İsyanı bastırmak için görevlendirilmiş ordu
İstanbul’a girerek kenti işgal etmiş ve sıkı yönetim ilan etmiştir.
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Tekrar toplanan meclis isyanda payı olduğu düşünülen II. Abdülhamid’in tahttan indirilip
yerine V. Mehmed Reşad’ın gelmesine karar vermiştir. İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif
olan tüm unsurlar tasfiye edilmiş muhalif gazete ve yayın organları susturulmuştur. Bu süreçte
Prens Sabahattin ve önemli muhaliflerin bir kısmı Avrupa’ya kaçmıştır (Ahmad, 2016: 7279).
İsyanın bastırılmasının ardından toplanan mecliste tekrar vilayet idareleri konusu gündeme
gelmiştir. Konuyla alakalı İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu’nun hazırlanması için
görevlendirilen komisyonun çalışmalarının hızlandırılması talep edilmiştir. Kanun
hazırlanırken komisyonun “Rumeli Vilayetleri Kanunu’nu dikkate almaları istenmiştir. Ziya
Bey ve arkadaşlarına göre bu kanun Kanun-i Esasi’de yer alan tevsii mezuniyet (yetki
genişliği) ilkesine uygun bir kanun olduğu düşünülmüştür. Ancak Rumeli Vilayetleri
Kanunu’nda idari özerkliğe varacak hükümler yer almıştır. Bu durum, İttihat ve Terakki
Fırkasında yer alan üyelerin bir kısmının adem-i merkeziyetçilik ilkesine karşı olmadığını
göstermiştir. Yaşanan durum da bir örnekte maarif bütçesi görüşmelerinde yaşanmıştır.
Eğitim alanında tevsii mezuniyet ilkesinin uygulanmaya başlanması talep edilmiş ve adem-i
merkeziyetçilik konusu bir kez daha meclise taşınmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin
açılmasının ardından vilayet idareleri ile alakalı sunulan teklifler ve bu teklif üzerine yapılan
görüşmeler adem-i merkeziyetçilik konusunda bazı gerçekleri ortaya çıkarmıştır.
Bu gerçeklerden ilki, meclise İttihatçılardan girenlerden esasen Ahrar Fırkası taraftarı olan
gayrimüslim mebuslar, adem-i merkeziyetçiliğin önünün açılarak vilayet idarelerinin
yetkilerinin arttırılmasını savunmuşlardır.
İkinci gerçek, bu mebuslar düşüncelerini Kanun-i Esaside yer alan tevsii mezuniyet ve tefriki
vezayif (görevler ayrılığı) ilkesine dayandırmışlardır. Fakat hareket noktası olarak tefriki
vezayif’i değil de tevsii mezuniyet’i temel almışlardır. Bu noktada da tevsii mezuniyet
ilkesinin vilayet idarelerinde nasıl gerçekleşeceği ve uygulanacağı konusunda net bir düşünce
ortaya koyamamışlardır. Üçüncü gerçek ise; vilayet idarelerinde uygulanacak tevsii
mezuniyet ilkesinin merkezi idareyi zayıflatabileceği endişesi olmuştur. Özellikle devlette yer
alan gayrimüslim yerlerin Osmanlı devletinden ayrılabileceği yönünde düşünceler doğmuştur.
Bu tartışmalar ekseninde vilayet idareleri ile ilgili kanun hazırlanmış 6 Aralık 1910’da kanun
meclise sunulmuştur. 233 maddeden oluşan kanun tasarısında valilerin yetkileri oldukça geniş
tutulmuş, vilayette bulunan meclislere mühim yetkiler verilmiştir. Öyle ki Prens Sabahattin bu
kanun tasarısının adem-i merkeziyetçilik için önemli bir adım olduğunu dile getirmiştir (Prens
Sabahattin,2007:367). Kanunun görüşülmesine geçmeden önce meclis tarafından
oluşturulacak özel bir encümene gönderilmesine karar verilmiştir. Oluşturulan encümen
birtakım değişiklikler ve eklemelerde bulunmuş ve 1911 yılında meclise sevk etmiştir.
Encümen, merkeziyetçiliğin istibdat rejimi olduğunu ve bunun hürriyetle bağdaşmadığını da
gerekçe olarak meclise sunmuştur. Söz konusu gerekçeye göre; vilayet idaresinde tefriki
vezayif ilkesinin uygulanması gerekli görülmüştür. Bu ilkenin uygulanması halinde memleket
idaresine Meclis-i Mebusan ile katılımı sağlayan vatandaşların aynı zamanda yaşadığı ilin
idaresine de doğrudan katılım sağlayacağı ifade edilmiştir. Bunun gerçekleşebilmesi için,
vilayetlerin tüzel kişiliğinin kabul edilmesi, halk tarafından seçilen vilayet genel meclislerinin
mahalli işlerle alakalı karar alma yetkisinin tanınması gerekliliği savunulmuştur.
İttihatçılar tarafından vilayet idarelerinde merkeziyetçiliğin azaltılması üzerine kanun
hazırlanmıştır. Ancak bu kanun meclis gündemine uzunca bir süre alınmamıştır. Bunun
üzerine önergeler meclis başkanlığına sunulmaya başlanmıştır. Ancak Meclis başkanı Ahmed
Rıza bu önergeleri çeşitli nedenlerle geri çevirmiştir. Kanunun meclis toplantılarında
gündeme alınmasının istenmesine rağmen kanunun mecliste görüşülmesi ertelenmiştir. Bu
sırada başlayan Traslusgarp Savaşı kanunun gündemden düşmesine neden olmuştur.
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Diğer yandan İttihatçı yönetime onlarca muhalif 1911 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası
kurmuştur. Fırkada birbirinden farklı görüşleri barındıran insanların ortak noktaları vilayet
idarelerinin tevsii mezuniyet ve tefriki vezayif ilkelerine göre düzenleneceğini kabul etmeleri
olmuştur.
Söz konusu gelişmelere paralel olarak sadrazam Said Paşa ve Meclis-i Mebusan üyeleri
arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu meclis çalışamaz hale gelmiş ve padişah tarafından
1912 yılında feshedilmiştir. Hükümet Vilayet İdareleri Kanunu’nun bir kısmını çıkarmayı
başarmış ve kanun yürürlüğe girmiştir. Bu sırada seçimler yapılmış ve İttihatçılar büyük bir
farkla seçimi kazanmıştır. Ancak Trablusgarp Savaşının devamı nedeniyle vilayet idareleri
konusunda bir gelişme meydana gelmemiştir. İttihatçılar mecliste uzun süre kalamamıştır.
Muhalif subaylar tarafından kurulan ‘Halaskar Zabitan grubu’ tarafından kabine istifa
ettirilmiş ve ittihatçılar yönetimden uzaklaştırılmıştır. Ardından meclis süresiz olarak tatil
edilmiştir.
Başlayan Balkan Savaşı ile hükümetin Edirne’den vazgeçmeye karar vermesi köşeye sinen
ittihatçıları harekete geçirmiştir. Enver Bey’in başında olduğu bir grup İttihatçı fedai,
Babiali’yi basarak hükümeti devirmiştir. Sonrasında güç tekrar ittihatçıların eline geçmiştir.
İttihatçılar yönetime geldikten sonra vilayet idareleri ile hazırlanan kanunun tamamını
yürürlüğe sokmuştur (Düstur, 1916: 186-217).
1913 yılında İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-ı Muvakkatîn çıkarılması ile birlikte vilayet
idaresi genel idare ve özel idare olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Vilayetlerin tüzel kişiliği kabul
edilmiş mahalli hizmetlerde vilayet genel meclisleri yetkili kılınmıştır. Bu sayede vilayet
idarelerinde merkeziyet ve adem-i merkeziyet prensipleri uygulamaya girmiştir
(Onar,1966:707). Fakat kanunun kabul edilmesinin ardından I. Dünya Savaşının başlaması
kanunun tam olarak uygulanmasına fırsat vermemiştir. Bu nedenle kanunun hükümlerinden
net bir sonuç alınamamıştır.

SONUÇ
Jön Türkler, Osmanlı Devleti’nin idari yapısını daha iyi bir hale getirmek isterken
bürokrasinin karışmasına ve devletin temel hizmetlerinin yerine getirilmesinde güçlükler
yaşanmasına neden olmuştur. II. Abdülhamid döneminde savaşlardan uzak yıllar geçiren
Osmanlı Devleti, Jön Türkler sonrası iktidara geçen İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetiminde
birçok savaşa girmiş ve mağlup olmuştur. Osmanlı ordusuna siyaset girmesi, askerlerin
yönetim ve devlet anlayışına sahip olmamaları nedeniyle devlet büyük ölçüde toprak
kaybetmiştir. Jön Türkler hareketi ile yabancı azınlık, milliyetçilik, azınlık hakları gibi
kavramlar güçlenmiş bu grupların kendilerini devletin sahibi ya da ortağı olarak görmeye
başlamalarına neden olmuştur. Yeni Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, Osmanlı’da
Selçuklu ’da ve diğer Türk devletlerinde olduğu gibi devletin kurucu ve asli unsurunun Türk
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Jön Türkler Avrupa’dayken başlayan vilayet idarelerinde merkeziyetçilik ve adem-i
merkeziyetçilik tartışmaları II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte yurtiçine taşınmıştır. İttihat ve
Terakki Cemiyeti ve Ahrar Fırkasının karşı karşıya geldiği seçimlerde Prens Sabahattin’in
düşünceleri oldukça eleştirilmiştir. Adem-i merkeziyetçiliğin ülkeyi bölünmeye götüreceği bu
nedenle gayrimüslim halkın bu fikre daha sıkı sarıldığı eleştirilerin temelini oluşturmuştur.
İttihat ve Terakki Cemiyeti hem siyasi yapıda hem de idari yapıda sıkı merkeziyetçiliği
savunmuştur. Prens Sabahattin ise sadece idari yapıda adem-i merkeziyetçiliği savunmuştur.
Ancak her iki taraf içinde bu düşünceler iktidara gelmek için oluşturulan propaganda niteliği
taşıdığı düşünülmektedir.
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Öyle ki sıkı merkeziyetçi olan İttihatçılar, iktidara geldiklerinde vilayet idarelerinin tevsii
mezuniyet ilkesine göre yeniden yapılanması gerekliliğini dile getirmiştir. Bu düşünceyi dile
getirenlerden ilki Talat Paşa’dır. Talat Paşa, 1908’de yaşanan darbenin hazırlanmasında
önemli rol oynamıştır. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin de kurucu üyelerinden biridir.
Karahisar Sahip mebusu Rıza Paşa’da tevsii mezuniyet ilkesinin eğitim başta olmak üzere her
alanda uygulanması gerektiğini savunmuştur. Bu konuyla alakalı hazırlanacak kanun
tasarısında çaba gösteren kesim yine ittihatçılar olmuştur. Ayrıca kanun hazırlanırken Rumeli
Vilayetler Kanunu’nun dikkate alınmasını isteyen kişi, İttihat ve Terakki Cemiyetinde en
önemli üç isimden biri olan Talat Paşa olmuştur. Kanun hazırlandıktan sonra Ahmed Rıza’nın
meclis gündemine almamasını sözlü ve yazılı olarak eleştirenlerde yine İttihatçı mebuslardır.
1913 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından çıkarılan Vilayet İdaresi Kanunu tam
anlamıyla adem-i merkeziyetçi bir idari yapılanmanın kurulmasını içermektedir. İdari ve
siyasi anlamda sıkı merkeziyetçi olan İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidara geldikten sonra
adem-i merkeziyetçi politikalar izlemesi, merkeziyetçiliğin propaganda aracı olarak
kullanıldığı düşüncesini akıllara getirmektedir. Ancak diğer yandan İttihatçılarda yer alan
gayrimüslim mebusların da adem-i merkeziyetçiliği desteklemesi göz ardı edilememelidir.
Ayrıca İttihatçıların içinde Ahrar Fırkası taraftarı olan ancak düşüncesini gizleyerek
merkeziyetçi düşünceyi savunanların da olduğunu düşüncesi bir başka öngörü olarak siyasi
tarihimizde yer almaktadır. Diğer yandan adem-i merkeziyetçi bir kanun tasarısının Ahmed
Rıza tarafından ısrarla gündeme alınmaması ve sürekli bahaneler üretilerek ertelenmesi
Ahmed Rıza’nın bu fikre hala karşıtlık duygusu taşıdığının bir göstergesi olabileceği
düşünülmektedir. Ahmed Rıza’nın vilayet düzenlemelerinde merkeziyetçi politikalar izlemek
istediği ancak parti üyelerinin bu fikirden uzaklaşmaları nedeniyle yalnız kaldığını yine kanun
önerisini meclise getirmemesinden çıkarabiliriz.
Ahmed Rıza’nın savunduğu düşünceler İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara geldikten sonraki
süreçte uygulamaya geçmemiştir. Merkezi bir tutum sergileyen ittihatçılar, iktidar olduktan
sonraki süreçte adem-i merkeziyet eksenli vilayet düzenini savunmuşlardır. Bu bilgiler
ekseninde dört sonuca ulaşılmıştır. Birincisi, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri içinde Ahrar
Fırkasını benimseyen kişiler bulunmaktadır. İkincisi, gayrimüslim tebaa vilayetlerin gücünün
arttırılmasından yana olduğu için gayrimüslim unsurlarca seçilen mebusların kanun tasarısını
desteklemiştir. Üçüncüsü merkeziyetçilik düşüncesinin iktidara gelmek için propaganda
olarak kullanılmasıdır. Dördüncüsü ise; merkeziyetçi tutumda ısrar eden Ahmed Rıza’nın
fikirlerinin cemiyet üyeleri arasında azınlığa düşmesidir. Bu dört sonucun neticesinde Prens
Sabahattin’in düşüncelerinin çıkarılan Vilayet İdareleri Kanunu ile hayata geçtiğini söylemek
mümkündür.
Vilayet İdareleri Kanunu, adem-i merkeziyetçi yönetim yapılanmasının uygulandığı ilk kanun
olmuştur. Bu kanunu 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu takip etmiştir. Teşkilat-ı Esasiye
kanununda da yönetim ilkeleri adem-i merkeziyetçi bir yapılanmaya dayanmış vilayetlere ve
nahiyelere tüzel kişilik verilmiştir. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarlığında çıkarılan 1924 Teşkilat-ı Esasiye kanununda
genel itibariyle adem-i merkeziyetçi anlayışa yer verilmiştir. Ancak idari politikalar
merkeziyetçi eğilimde olmuştur. Kanunda adem-i merkeziyetçi ancak yönetimde merkeziyetçi
bir yapı benimsenmiştir. Bu durum tarafımızca, yeni kurulan devletin ayakta kalabilmesi için
alınan bir önlem olarak görülmektedir. Ülkenin savaşlar nedeniyle yıpranması, İttihat ve
Terakki Cemiyeti İktidarlığında toprak kaybedilmesi devleti bu önlemi almaya mecbur
bırakmıştır. 1923-1945 yılları arası CHP tek siyasal parti olduğu için bu yıllar tek partili
dönem olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde, idarenin birlik ve bütünlüğünü sağlama anlayışı
etkili olmuştur.
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Bu anlayış ekseninde devlet merkeziyetçi tutumunu sergilemeye devam etmiştir. Cumhuriyet
kurulduktan sonra geçen 25 yılda parlamenter demokrasi gelişmiş, halk egemenliğine dayanan
iktidar anlayışı millet tarafından benimsenmiştir. Osmanlıdan devralınan tebaa ve biat
kültürünün yerine karşılıklı hak ve sorumluluklar gelmiştir.
1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 1960 yılına kadar merkeziyetçi bir anlayışla görev
yapmıştır. 1960 darbesi sonrasında Demokrat Parti’nin iktidarına ordu tarafından son
verilmiştir. 1961 yılında çıkarılan darbe anayasasında yerel yönetimlere geniş yetkiler
verilmiş, merkeziyetçi yapıdan tamamen uzaklaşmadan adem-i merkeziyetçi bir anlayışa
doğru yönelim olmuştur.
1980 darbesi sonrası çıkarılan 1982 Anayasası da 1961 Anayasası’ndan pek farklı olmamıştır.
1982 Anayasası’nın 127. Maddesinde yerel yönetimler şu şekilde tanımlanmıştır: yerel
yönetimler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek nitelikte bulunan ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulan, kuruluş esasları kanunda yer alan, karar organları da kanunda
belirtilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
Türkiye’de yerel yönetimler alanda önemli değişimler sadece anayasal gelişmeler üzerinden
yaşanmamıştır. 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması Türkiye için yerelleşme
anlamında önemli bir aşama olmuştur. Maastricht anlaşmasıyla kabul edilen subsidiarity
(hizmette yerellik) ilkesi; yerel yönetimleri çözümün ana kaynağı olarak görmüş ve bir
hizmetin yerine getirilmesinde öncelikli olarak yerel birimler sorumlu tutulmuştur.
Avrupa Birliği süreci günümüz yerel yönetim anlayışının oluşmasında önemli rol oynamıştır.
Maastricht Anlaşması da Avrupa Birliği sürecinin etkisinde ortaya çıkan bir anlaşmadır. Buna
göre; 1988 yılında imzalanan ancak 1993 yılında Türkiye bakımından yürürlüğe giren Avrupa
Yerel Özerklik Şartı Türki’nin yerel yönetimlere yetki aktarımı bakımından bir milat olarak
görülebilir. Türkiye; Avrupa Yerel Özerklik Şartı ile birlikte idari ve mali özerkliği kabul
ederken siyasi özerklik maddesini federatif bir devletin zeminini oluşturma riski olduğu
fikriyle imzalamamış ve reddetmiştir. İdari özerklik; yerel yönetimleri idari anlamda
özerkleştiren, söz konusu özerkliği anayasal garanti altına alan bir nitelik taşırken mali
özerklik; yerel yönetimlerin kendi ekonomik gelirlerini üretme ve dilediği gibi harcama
konusunda inisiyatif kullanma hakkını garanti altına alan şartlar olarak yerel yönetimlerin
güçlenmesini sağlamıştır.
Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nın uygulanmasıyla birlikte merkezi yönetimin yerel yönetimler
üzerinde uyguladığı idari vesayet yetkisi azaltılmıştır. Özelikle 2000-2005 yılları arasında
kamu yönetimi temel kanunlarında yapılan değişiklikler Avrupa Birliği sürecinin izlerini
taşımaktadır. Bu değişikler kapsamında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu vb. düzenlemeler Türkiye’de
kamu yönetiminin yeniden yapılanması ve yerel yönetimlerin yetkilendirilmesi bakımından
dikkat çekici özellikler taşımaktadır.
Söz konusu kanunlarda yerel yönetimlerin ana hatları daha belirgin bir biçimde çizilmiş ve
hizmette yerellik ilkesi daha fazla vurgulanmıştır. Aynı zamanda bahsi geçen kanunlarda
geleneksel kamu yönetimi anlayışının terk edildiği ve yeni kamu yönetimi anlayışının
benimsendiği görülmüştür. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte yerel hizmetlerde
etkinliğin sağlanması, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik gibi ilkeler benimsenmiştir.
Bilhassa bu ilkeler 2012 yılında Büyükşehir Belediyeleri üzerinde mühim değişimler
meydana getiren 6390 Sayılı Kanun’un gerekçesinde temel alınmıştır.
Sonuç itibariyle yukarıda bahsi geçen gelişmelere rağmen Türkiye’de yerel yönetim ve
merkezi yönetim alanında güç, yetki ve sorumluluk konusunda arayışların hala devam ettiğini
söyleyebiliriz.
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Yerel yönetimlere yönelik ilk birimlerin kurulmasından günümüze kadar geçen 163 yılda 41
adet yasal düzenleme gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeler Türkiye’de yerel yönetimler alanında
tam olarak neyin benimseneceği konusunda net bir karara varılamadığını göstermektedir.
Türkiye, Tanzimat Döneminden günümüze kadar olan süreçte özde merkeziyetçi ancak bazı
uygulamalarda adem-i merkeziyetçi özellikler taşıyan karma bir modeli benimsemektedir.
Bu nedenle, Türkiye’nin günümüzde devam eden ve gelecekte de devam edeceğini ön
gördüğümüz arayış sürecinin neticesinde yine merkeziyetçi anlayıştan uzaklaşmayarak yerel
yönetimlere yetki aktarımının süreceği bir çizgide karma modeli sürdüreceğini tahmin
etmekteyiz. Bu tahminimizin en temel gerekçesi olarak; Osmanlı’nın Tanzimat Döneminden
bu yana var olan ve Türkiye Cumhuriyeti ile de devam eden coğrafi, tarihsel ve toplumsal risk
haritasından henüz tam olarak uzaklaşmamış olmamız ve mevcut risklerin yaklaşık 150 yıldır
devam etmesi gösterilebilir.
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ÖZET
Algoritmik düşünme, hayatımıza yeni giren ancak insanlık tarihinde hep var olan bir
kavramdır. Algoritmik düşünceyi anlamak için geçmişe bakmak gerekir. İnsanlık tarihine
daha yakından bakıldığında, kâğıt, matbaa, telgraf, buhar makinesi, motor, telefon ve
bilgisayarın icatlarının sırasıyla toplumların yaşam tarzında ve kültüründe benzeri görülmemiş
değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Tüm bunlar arasında en önemli değişiklik, 18.
yüzyılda elektrik kullanımının ardından buhar makinelerinin sanayiye girmesiyle sanayi
toplumuna geçişle tetiklendi. Özellikle elektrik üretiminde elektriğin kullanılması sanayileşme
sürecini büyük ölçüde hızlandırmıştır. İnsanlık nihayetinde maddi dünyaya hükmetmeye ve
demiryolu inşaatı ve paketleme gibi kendi görevlerini yerine getirebilecek makineler
tasarlamaya ve geliştirmeye başladı. Söz konusu makineleşme sürecinin arkasında nasıl bir
felsefe yatıyor? Eksiksiz ve hatasız ürünler üretebilmek için oluşturulması gereken bir dizi
ardışık sürecin gerekliliği ile bir zihniyetin kurulduğu görülmektedir. Bu özel zihniyete
algoritmik düşünme denir.
Algoritmik düşünme, adımları açıkça tanımlayarak bir çözüm bulmanın bir yoludur. Problemi
analiz etme, çözümleri uygulama ve bir sonraki adımda yeni bir çözüm üretme sürecidir.
Brown (2015)’e göre algoritmik düşünme karşılaşılan algoritmaların farkına varma, tatbik
etme, değerlendirme ve üretme yeteneğidir. Hayatın algoritmalarla dolu olduğu düşünülürse
bireyin algoritmik düşünmeyi geliştirmesi bir zorunluluk olduğu düşünülebilir. Çünkü
algoritmik düşünmenin; öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği, (Bergersen ve
Gustafsson, 2011; Brown vd., 2013; Kalelioğlu ve Gülbahar, 2014; Lai ve Lai, 2012; Lai ve
Yang, 2011), bilişsel öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği (Clements ve Sarama, 2003;
Crescenzi, Malizia, Verri, Diaz ve Aedo, 2012; Grover ve Pea, 2013; Utting, Cooper, Kölling,
Maloney ve Resnick, 2010), öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği (Kafai
ve Burke, 2014; Shih, 2014), motivasyonu artırdığı (Akpınar ve Altun, 2014; Sáez-López,
Román-González ve VázquezCano, 2016) ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirdiği (Fesakis
ve Serafeim, 2009; Kobsiripat, 2015) bilinmektedir.
Öte yandan bilgi sistemleri eğitimcilerinin sıklıkla karşılaştığı ilk sorun, ilk programlama
derslerine giren birçok öğrencinin algoritmik düşünmeye hazır olmamasıdır. Lise ve önceki
üniversite eğitimlerinde öğrenciler genellikle sayısal hesaplamaya maruz kalırlar. Bununla
birlikte, belirli bir problemi çözmek için genellikle resmi bir adımsal algoritma
geliştiremezler. Öğrenciler,
1) bir problemi nasıl açıklayacaklarını,
2) problemi bir dizi iyi tanımlanmış küçük problemlere nasıl ayıracaklarını ve
3) alt-görevlerin her birini çözmek için adım adım bir çözüm tasarlamayı öğrenmemiş
olabilirler. Bu üç adım, hem zorunlu hem de nesne yönelimli dillerde programlar geliştirmek
için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla bu beceriler, öğrencinin ilk programlama dersinde
başarılı olmasını sağlamak için çok önemlidir.
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Hesaplamalı Düşünme ve Eleştirel düşünme arasındaki ilişki

Eleştirel
Düşünme

Bilgi

Hesaplamalı
Düşünme

Uygulama

Anahtar kelimeler: Algoritma, Algoritmik düşünme, Öğretmen
ALGORITHMIC THINKING FOR OUR FUTURE
ABSTRACT
Algorithmic thinking is a concept that has just entered our lives but has always existed in
human history. To understand algorithmic thinking, it is necessary to look into the past. A
closer look at the history of humanity reveals that the inventions of paper, printing press,
telegraph, steam engine, engine, telephone and computer, respectively, caused unprecedented
changes in the lifestyle and culture of societies. The most significant change among all was
triggered by the transition to industrial society, with the introduction of steam engines into
industry following the use of electricity in the 18th century. The use of electricity, especially
in electricity production, has greatly accelerated the industrialization process. Humanity
eventually began to dominate the material world and to design and develop machines that
could perform their own tasks, such as railroad construction and packaging. What kind of
philosophy lies behind the mechanization process in question? It is seen that a mentality has
been established with the necessity of a series of sequential processes that must be created in
order to produce complete and defect-free products. This particular mindset is called
algorithmic thinking.
Algorithmic thinking is a way of finding a solution by clearly describing the steps. It is the
process of analyzing the problem, applying the solutions and producing a new solution in the
next step. According to Brown (2015), algorithmic thinking is the ability to recognize, apply,
evaluate and produce algorithms encountered. Considering that life is full of algorithms, it can
be thought that it is a necessity for the individual to develop algorithmic thinking. Because
algorithmic thinking; it improves students' problem-solving skills (Bergersen & Gustafsson,
2011; Brown et al., 2013; Kalelioğlu & Gülbahar, 2014; Lai & Lai, 2012; Lai & Yang, 2011),
positively affects cognitive learning (Clements & Sarama, 2003; Crescenzi, Malizia, Verri,
Diaz, & Aedo, 2012; Grover & Pea, 2013; Utting, Cooper, Kölling, Maloney, & Resnick,
2010), improving students' higher-order thinking skills (Kafai & Burke, 2014; Shih, 2014),
motivation (Akpınar & Altun, 2014; Sáez-López, Román-González & VázquezCano, 2016)
and improves creative thinking skills (Fesakis & Serafeim, 2009; Kobsiripat, 2015).
On the other hand, the first problem that information systems educators often encounter is that
many students who enter their first programming courses are not ready for algorithmic
thinking. In high school and previous university education, students are often exposed to
numerical computation. However, they often cannot develop a formal stepwise algorithm to
solve a particular problem. Students,
1) how to explain a problem,
2) how to break the problem down into a series of well-defined small problems, and
3) they may not have learned to design a step-by-step solution to solve each of the sub-tasks.
These three steps are critical for developing programs in both imperative and object-oriented
languages. These skills are therefore very important to ensure that the student succeeds in
their first programming lesson.
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COVİD-19 SÜRECİNDE E-TİCARETTE YAŞANAN ARTIŞ BAĞLAMINDA,
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEN
İNTERNET BAĞIMLILIĞINA DAİR BİR ANALİZ
A. Pınar ÇITAK KOYGUN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema ABD
ORCID: 0000-0003-2386-1623
ÖZET
Aralık 2019’da Çin’den tüm dünyaya yayılan, Türkiye’yi de etkileyen, ülkemizin ağır
tablolarla yani ölümler ile yüzleştiği Covid – 19 pandemisi sonrasında hayatımızın her
alanında farklılıklar yaşanmaya başladı. İş yapma biçimimizden spor yapma tarzımıza,
internet kullanma biçimimizden iletişimimize kadar pandemi süreci Türk insanını her alanda
etkiledi. Tüketici açısından bakacak olursak Covid-19 pandemisi süreci internetten alışveriş
ve e-ticaret rakamlarının da yükselmesine neden oldu. Çünkü tüketiciye hızlı, avantajlı, ucuz
ve çok seçenekli bir ticaret ve tüketim alışkanlığı sundu hatta bu dünyayı parmaklarının ucuna
getirdi. Pandemi sırasında evlerde daha fazla zaman geçirmemiz, kısıtlamalarla evlerimizi
hem ev hem spor alanı hem de ofis ortamı olarak kullanmak zorunda olduğumuz günler bir
bakıma geride kaldı. Ancak bu sırada, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların başı çektiği
teknoloji baş döndürücü hızla gelişmeye devam ederken bizi de internet alışverişleri ve eticaret konusunda bir taraftan daha bilinçli hale getirdi; bir taraftan bağımlılık noktasına
çekmeye başladı. Uzakları yakın etmesi, dünyaca ünlü markanın sanal mağazasına tek tuşla
erişim, alışveriş sırasında pek çok seçeneği daha uygun fiyatla sunması, hızlı ve avantajlı
olması, sanal kredi kartı gibi daha güvenli sistemlerin kullanılması gibi pek çok neden
internetten alışverişi, e-ticareti artırdı. Nitekim Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi
Sistemi verileri de 2021 yılında e- ticarette yüzde 69 oranında bir artışın olduğunu kayda
geçiriyor. Dolayısıyla bu bildiride ele alınacak başlıklar, Covid-19 pandemisiyle hayatımızda
daha da etkili hale gelen internetten alışveriş, e-ticaretteki artışın elektronik ticaret bilgi sistem
verileriyle desteklenmesi, internetten alışverişin Covid-19 pandemisi sırasında tüketici
tarafında yarattığı bağımlılık, internet bağımlılığına e-ticaret penceresinden ve tüketici
alışkanlıkları ve tüketim davranışları açısından bir bakış olmuştur. Post Covid yani Covid-19
pandemisi sonrası dönem olarak adlandırılan dönemle hayatımızın odak noktası haline gelen
internet alışverişleri ve e-ticaretteki yükselişin devam edeceği hatta bu durumun fiziki
etkilerini mağazaların kapanması, mağaza görevlilerin yeterli kâr elde edilememesi nedeniyle
işten çıkarılması şeklinde görmek de mümkün olacaktır. Bu da e- ticaretin, tüketicinin internet
alışverişlerinin artışının sonuçlarından sadece birkaçı olarak karşımıza çıkmaktadır ve sonuç
bölümünde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Covid-19, e-ticaret, internet bağımlılığı.
AN ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION THROUGH CONSUMER BEHAVIORS
AND CONSUMPTION HABITS IN THE CONTEXT OF THE INCREASE IN ECOMMERCE IN THE COVID-19 PROCESS
ABSTRACT
After the Covid-19 pandemic, which spread from China to the whole world in December 2019
and affected Turkey as well, and our country faced severe situations, namely deaths,
differences began to occur in all areas of our lives.

937

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

From the way we do business to the way we do sports, from the way we use the internet to our
communication, the pandemic process has affected Turkish people in every field. From a
consumer point of view, the Covid-19 pandemic process has also led to an increase in online
shopping and e-commerce figures. Because it offered the consumer a fast, advantageous,
cheap and multi-option trade and consumption habit, and even brought this world to their
fingertips. In a way, the days when we had to spend more time at home during the pandemic,
and when we had to use our homes as a home, sports field and office environment with
restrictions, are in a way gone. However, while technology, led by smartphones, tablets and
computers, continued to develop at a dizzying pace, it also made us more conscious about
internet shopping and e-commerce; On the one hand, it began to attract to the point of
addiction. Online shopping and e-commerce have increased for many reasons, such as being
close to the distances, one-click access to the virtual store of the world-famous brand, offering
many options at more affordable prices during shopping, being fast and advantageous, and
using more secure systems such as virtual credit cards. As a matter of fact, the Ministry of
Commerce Electronic Commerce Information System data also records a 69 percent increase
in e-commerce in 2021. Therefore, the topics to be covered in this paper are. Therefore, the
topics that will be discussed in this paper are online shopping, which has become more
effective in our lives with the Covid-19 pandemic, the increase in e-commerce is supported by
electronic commerce information system data, the addiction created by internet shopping on
the consumer side during the Covid-19 pandemic, internet addiction from the e-commerce
window and It has been a view from the point of view of consumer habits and consumption
behaviors. It will be possible to see that the rise in internet shopping and e-commerce, which
has become the focal point of our lives with the period called Post Covid, that is, the postCovid-19 pandemic period, will continue and even the physical effects of this situation will be
seen as the closure of stores and the dismissal of store staff due to insufficient profit. This is
just a few of the results of the increase in e-commerce and consumer internet shopping and is
discussed in the conclusion section.
Keywords; Covid-19, e-commerce, internet addiction.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYAYA GÜVENİ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KALAFAT ÇAT
Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü
ORCID: 0000-0003-12960-0790
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Can KOÇAK
Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölümü
ORCID: 0000-0002-9496-054
Özet
Oldukça geniş boyutlu bir kavram olan güven, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri tarafından
incelenen bir konu olmuştur. Yazılı basının ortaya çıkması ile medyaya güven konusu
gündeme gelmiştir. Kitle iletişim araçlarını da içine alan medya; haberdar etme,
bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi işlevleri bulunan
önemli bir toplumsal dinamiktir. Ayrıca medya kamuoyunun düşünce ve beklentilerinin
yönetenlere iletilmesi ve yönetenlerin mesajlarının da halka iletilmesi vasıtasıyla yöneten
yönetilen arasında bir köprü işlevi görmektedir. Özellikle demokratik toplumlarda medya,
toplumsal hayatta çok daha işlevsel olarak yer almaktadır. 20. Yüzyılın ortalarından itibaren
medyanın ticarileşmesi ile medyaya güven noktasında çeşitli önyargılar meydana gelmiştir.
Medyanın ticarileşmesi günümüz koşullarında olağan bir durum olarak karşılanmakla birlikte
medyanın ticari işlevinin asli işlevlerinin önüne geçmesi medya güvenini
zedeleyebilmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin medya araçlarına duydukları
güven düzeyini ortaya koymak amacıyla Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim görmekte olan 159 öğrenci ile
anket tekniği kullanılarak saha araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda örnekleme dahil
edilen öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım sürelerinin 291 dakika olduğu,
katılımcıların en fazla güven duydukları medya aracının internet olduğu, haberleri en çok
takip ettikleri mecranın da internet ve sosyal medya olduğu görülmüştür. Üniversite
öğrencilerinin medyaya güven düzeylerini ortaya koymak amacıyla yürütülen bu çalışmada
katılımcıların özellikle geleneksel medyaya (gazete, radyo, televizyon) güven düzeylerinin
oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin yaş
ortalamaları 20 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla z kuşağı olarak tanımlanan gençlerin haber
ve bilgi kaynağı olarak internet ve sosyal medyayı geleneksel medyadan çok daha güvenilir
buldukları görülmüştür. Bu bağlamda, teknoloji ile küçük yaşlarda tanışmış olmaları
sebebiyle dijital yerliler olarak da tanımlanan gençler için haber ve bilgiye ulaşma noktasında
hız, görsellik ve eğlence unsurlarının önemli olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Medya, haber, güven.
UNIVERSITY STUDENTS' TRUST IN MEDIA
Abstract
Trust, which is a very broad concept, has been a subject studied by different disciplines of
social sciences. With the emergence of the print media, the issue of trust in the media has
come to the fore. Media including mass media; It is an important social dynamic that has
functions such as informing, informing, educating, entertaining, directing and forming public
opinion.
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In addition, the media functions as a bridge between the governed and the governed by
conveying the thoughts and expectations of the public to the rulers and conveying the
messages of the rulers to the public. Especially in democratic societies, the media takes a
much more functional place in social life. With the commercialization of the media since the
middle of the 20th century, various prejudices have emerged at the point of trust in the media.
Although the commercialization of the media is considered a normal situation in today's
conditions, the fact that the commercial function of the media takes precedence over its
essential functions can damage media trust. In this study, interviews were conducted with 159
students studying at Karabuk University TOBB Technical Sciences Vocational School in the
2021-2022 academic year, using the survey technique, in order to reveal the level of trust of
university students in media tools. As a result of the study, it was seen that the average daily
internet usage time of the students included in the sample was 291 minutes, the media tool
that the participants trusted the most was the internet, and the media they followed the news
the most was the internet and social media. In this study, which was carried out to reveal the
trust levels of university students in the media, it was concluded that the trust levels of the
participants especially in the traditional media (newspaper, radio, television) were quite low.
The mean age of the students in the sample was found to be 20. Therefore, it has been seen
that the young people, defined as the Z generation, find the internet and social media as a
source of news and information much more reliable than traditional media. In this context, it
is possible to say that the elements of speed, visuality and entertainment are important for
young people, who are also defined as digital natives because they have met technology at a
young age, at the point of accessing news and information.
Keywords: Media, news, trust.

GİRİŞ
Türk Dil Kurumu tarafından “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma
duygusu, itimat” şeklinde tanımlanan güven, gazeteciliğin en önemli değerleri olan nesnellik
ve gerçeklik kavramlarıyla yakın ilişki içerisindedir (Kuyucu, 2017: 30). Bu sebeple medya
kuruluşları için yayın içeriklerinde tarafsız ve gerçek bilgiyi sunmak medya güveninin
sağlanması noktasında hayati öneme sahiptir. Williams, medya güveninin sağlanması
açısından üç unsurun aynı anda yer alması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu unsurlar; haberin
içeriğine güven, haberi aktaranlara güven, medya kuruluşlarına güven şeklindedir (Akyüz vd.
2021: 2819). Medya alıcılarının bu unsurlardan herhangi birine ilişkin güveninin azalması
topyekûn güven sorununa zemin hazırlamaktadır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler medya ortamlarının çeşitlenmesini beraberinde
getirmiştir. İnternet teknolojisinin medya ortamlarına entegre olması ile geleneksel ve yeni
medya ayrımı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler medya mecralarına yönelik yapılan
ayrımın yanı sıra yakınsama yoluyla medya mecralarının taşınabilir bir hal almasını
beraberinde getirmiştir. Günümüzde bireyler geleneksel kitle iletişim araçlarından
edinecekleri içeriklere internet ve sosyal medya üzerinden zaman ve mekan kısıtları
bulunmaksızın ulaşma imkanı bulmuşlardır. Yeni medya, yeni bir iletişim ortamı olarak
günümüz insanının gündelik yaşamında önemli bir yere sahiptir. Yeni medya kullanıcıları
aktif içerik üreticisi haline getirirken McLuhan’ın ifadesiyle dünyayı küresel bir köye
dönüştürmektedir. McLuhan (2001) telgrafın icat edilmesiyle birlikte elektronik çağa
geçildiğini ve bu çağda çoğunluğun katılımının önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Elektronik
çağda insanlar enformasyon üretimine katkı sağlarken zaman ve mekân kavramları etkisini
yitirmiştir.
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Gelinen noktada yeni medya, etkin iletişim ve etkileşim ortamı olarak kullanıcılara zengin
içerikler sunmanın yanı sıra içerik oluşturma, paylaşma, beğenme, yorum yapma gibi
imkanlar sağlamaktadır. Ancak sunulan çok sayıda fırsatın yanı sıra yeni medya
platformlarında dezenformasyon oldukça yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni
medyadaki bilgi fazlalığı kaynak güvenilirliğinin sorgulanmasını gerekli kılmıştır.
Medyaya ve medya içeriklerine güven algısı üzerinde etik kurallara bağlılığın etkisi
bulunmaktadır. Bu bağlamda “haberlerde gerçeklik, doğruluk, tarafsızlık, adillik, dengelilik
gibi unsurların gözetilmesi, ayrımcılık yapılmaması, nefret söylemi ve şiddet dilinin
kullanılmaması, kamusal sorumluluk anlayışı, haber kaynaklarıyla şeffaf ilişkiler, bağımsızlık,
özel hayatın ve mahremiyetin ihlal edilmemesi, haber yorum ve haber-reklam ayrımının açık
biçimde yapılması, haber toplama yöntemlerinde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık” (Balcı ve
Bekiroğlu, 2014: 194) gibi unsurlar izleyicilerin/ kullanıcıların medyaya ilişkin güven
algılarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.
Yaylagül, yeni iletişim teknolojilerinin ve özellikle internetin gelişimiyle birlikte oluşan yeni
medya ortamlarının da ticari medya ve egemen yapıların denetimine girdiğini ifade
etmektedir. Buna göre yeni medyada güç, teknolojik yenilikten değil, bu teknolojik yenilikleri
elinde bulunduranların siyasi ve ekonomik yetkinliğinden gelmektedir (2020: 30). Bu durum
medyaya güven bunalımını beraberinde getirmiştir.
Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal medya kullanıcıların duygu, düşünce ve davranışlarını
şekillendirebilme potansiyeline sahiptir (Büyükaslan ve Kınık, 2017: 255). Ayrıca yeni medya
haberin kaynağı, içeriği, içeriğe ulaşma biçimi, haberin aktarımı, eşik bekçileri, etik ilkeler ve
haberin başarısı gibi pek çok noktada geleneksel medyadan farklılaşmakta, haber ve bilgi
kaynakları bakımından geleneksel medyadan çok daha kapsamlı olmakla birlikte kaynak
çeşitliliği güvenilir bilgiye ulaşmayı güçleştirmektedir (Güz ve Demirtaş, 2021: 196).
Schweiger medya güvenilirliğin referans noktalarını hiyerarşik olarak şu şekilde derlemiştir
(Kuyucu, 2017: 31);

Medyanın sahiplik yapısı haberin gerçekliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden
olmaktadır. Marksist ekonomi politikçilere göre medya ve ideoloji üretim araçlarının
mülkiyetini elinde bulunduran sınıf tarafından belirlenmektedir. Marks ve Engels, maddi güce
sahip olanların düşünsel güce de sahip bulunduklarını ifade etmektedirler. Bir diğer ifade ile
egemen sınıfın ideolojisi toplumun egemen ideolojisini oluşturmaktadır (1976: 64).
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Günümüzde büyük izleyici kitlelerine ulaşma kapasitesi bulunan medya kuruluşlarının güçlü
sermaye yapıları bulunmaktadır. Bu durum medya kuruluşlarının kar etme kaygısı sebebiyle
gerçek işlevlerinden uzaklaşmaları tehdidini barındırmaktadır. Demir, ticari medyanın hakim
karakteristik özelliklerini “tekel ve temerküz, holdingleşme, çokulusluluk ve kurumsal
değerlerde kar amacının öne çıkması” (2007: 98) olarak sıralamaktadır.
Medyanın ticarileşmesi ve politik manipülasyonların etkisi sebebiyle medya içeriklerine
duyulan güven azalırken, teyit ihtiyacı artmıştır. Geleneksel medya araçlarına yönelik olarak
medyanın sahiplik yapısı sebebiyle ideolojik manipülasyon kaygısı bulunurken, sosyal medya
ortamlarında yalan/sahte haber, dezenformasyon, troll gibi sorunsallar medya güvenini
olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Nitekim medya güveninin oluşması için
medya kuruluşlarınca “doğruluk, dürüstlük, objektiflik, tarafsızlık, dengelilik, mesleki
standartlar, kamu yararı, çıkar ilişkileriyle kurulan mesafe, bağımsızlık ve şeffaflık” (Akyüz
vd. 2021: 2819) ilkelerinin benimsenmiş olması gerekmektedir. Gaziano ve MacGrath (1986)
medya güveninden söz edebilmek için medyanın “adil olma, haber hikâyesinin tam
anlatılması, ön yargılı olmama, doğruluk, mahremiyetin ihlal edilmemesi, okuyucu
çıkarlarının gözetilmesi, toplumun refahıyla ilgilenme, olgu ve görüşleri ayırt etme, güvenilir
olma, gerçeklere veya görüşlere dayalı olma ve iyi eğitimli muhabirlere sahip olma” (Algül,
2015:268) özelliklerini barındırması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda bu çalışmada
üniversite öğrencilerinin medyaya güven düzeylerinin yanı sıra en çok güvendikleri medya
ortamları, program türleri ve gazeteciler incelenecektir.

Yöntem
Çalışmada üniversite öğrencilerinin medya güven düzeylerine odaklanılarak, öğrencilerin
kullandıkları medya ortamları, tercih ettikleri program türleri ve güvenilir buldukları haber
programları, gazetecilere ilişkin algı ve düşünceleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda
çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar
tarafından hazırlanan anket formunda ilk olarak demografik verilere ilişkin sorular ve
sonrasında katılımcıların medya araçlarına güven düzeylerini ölçmek amacıyla 5 maddeden
oluşan 5’li Likert ölçeği (1=Kesinlikle güvenmem, 3=Biraz güvenirim, 5= Kesinlikle
güvenirim) kullanılarak hazırlanan sorular yer almaktadır. Saha araştırması 24 Şubat ile 5
Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evreni, Karabük Üniversitesi oluştururken araştırmanın örneklemini TOBB
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri TOBB Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’ndaki farklı bölümlerde eğitim görmekte olan 159 öğrenci ile 24 Şubat – 5 Mart
2022 tarihleri aralığında yapılan yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniği ile elde edilmiştir.
Çalışmada örnekleme yöntemi olarak amaçlı örneklem seçimi tercih edilmiştir. Çalışmada
üniversite öğrencilerinin örnekleme dahil edilmesinin sebebi geleneksel ve yeni medya
ortamlarını aktif kullanma yeteneğine sahip bulunmaları, toplumsal, siyasal ve ekonomik
gündemi çeşitli mecralardan takip etmeleri ön kabulüne dayanmaktadır.
Bulgular ve Yorum
Örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin medya güven algılarını tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde ankete katılan üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Verilere ilişkin frekans analizi sonuçları incelendiğinde, çalışmaya katılanların yüzde
74.8’inin erkeklerden, yüzde 25.2’sinin ise kadınlardan meydana geldiği görülmektedir (bkz.
Tablo 1).
Kadın- erkek katılımcı sayılarının eşitsiz dağılımının sebebi uygulamanın yapıldığı meslek
yüksekokulunun teknik bir okul olması ve bu sebeple erkek öğrenciler tarafından daha fazla
tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetine göre dağılımı
Cinsiyet
Sayı
Yüzde
Erkek
119
74.8
Kadın
40
25.2
Toplam
159
100.0
Çalışma kapsamında örneklemde yer alan üniversite öğrencilerinin yaş dağılımının
betimleyici istatistiklerine bakıldığında en düşük 18, en yüksek 4O yaşında katılımcılarla
görüşüldüğü ortaya çıkmaktadır. Saha araştırmasına katılanların yaş ortalaması ise 20.22
olarak hesaplanmıştır (bkz. Tablo 2). UNESCO 15-25 yaş aralığını genç olarak tanımlarken,
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) tarafından belirlenen 12-24 yaş
aralığını genç olarak tanımlamaktadır (Hugaum, 2022). Dolayısıyla çalışmanın örneklemini
gençler oluşturmaktadır.

Tablo 2. Katılımcıların Yaş istatistiği
Katılımcı
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
Sayısı
159
18
40
20.22
Katılımcının Medya Araçlarına Güven Düzeyi
Araştırmanın ilk bölümünde katılımcıların medya araçlarına güven düzeyleri mercek altına
alınmıştır. Bu bağlamda 5 maddeden oluşan 5’li Likert ölçeği (1=Kesinlikle güvenmem,
3=Biraz güvenirim, 5= Kesinlikle güvenirim) kullanılmıştır. Katılımcıların medya araçlarına
güven düzeylerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde internet, 3.26 aritmetik ortalaması ile en
fazla güven duyulan medya olurken bunu 2.88 aritmetik ortalama ise gazeteler izlemektedir.
Diğer taraftan araştırmaya katılanların en ez güven duydukları medya ortamı 2.69 aritmetik
ortalama ile televizyon olmuştur (bkz. Tablo 3).
Tablo 3. Katılımcıların Medya Araçlarına Güven Düzeyinin Merkezi Eğilim
İstatistikleri
En
En
Ortalama
Düşük
Yüksek
İnternet
1
5
3.26
Gazete
1
5
2.88
Sosyal Medya
1
5
2.80
Radyo
1
5
2.75
Televizyon
1
5
2.69
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Çalışma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Haberleri en çok hangi medya aracından takip
edersiniz ?” Sorusuna katılımcıların % 88.1’i internet/sosyal medya üzerinden takip ederim,
% 6.3’ü ise televizyondan takip ederim yanıtını vermiştir. Diğer bir deyişle araştırmaya
katılanların neredeyse tamamına yakını haberleri internet-sosyal medya üzerinden takip
ettiğini belirtmektedir (bkz. Tablo 4). Bu durum, toplumun sosyo kültürel yapısını oluşturan
en dinamik kesim olan gençler için internet ve sosyal medyanın en önemli haber alma mecrası
olarak görüldüğünü göstermektedir. Gençler tarafından en az takip edilen medya ortamı ise
(% 2.5) radyo olmuştur.

Tablo 4. Katılımcıların Haberleri En çok Takip Ettikleri Medya Aracı
Katılımcı Sayısı
Yüzde
İnternet/Sosyal Medya
140
88.1
Televizyon
10
6.3
Gazete
5
3.1
Radyo
4
2.5
Toplam
159
100.0
Medyaya Güven Düzeyi
“Geleneksel medya araçlarına güven düzeyiniz nedir?” Sorusuna cevap bulmak amacıyla 1 ile
10 arasında puan vermeye yönelik (1=Hiç güvenmem, 10=Çok güvenirim) bir skala
oluşturulmuştur. 159 üniversite öğrencisinin verdiği yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
düşük düzeyde (x̅=4.53) medyada güven duydukları sonucuna varılmıştır (bkz. Tablo 5).
Türkiye’de medya ve haber güvenilirliği konusunda yapılan önceki çalışmalarda da bir kurum
olarak medyaya diğer kurumlardan daha az güvenildiği, medya güven düzeyinin düşük
seviyelerde olduğu görülmüştür (Balcı ve Bekiroğlu, 2014: 199). Üniversite öğrencilerinin
medya güven düzeylerine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuç literatürdeki çalışmalarla paralellik
göstermektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Geleneksel Medya Araçlarına Güven Düzeylerinin Merkezi
Eğilim İstatistikleri
Katılımcı
Hiç
Çok
Ortalama
Geleneksel Medya Araçlarına Güven
Sayısı
Güvenmem Güvenirim
Düzeyi
159
1
10
4.53
Katılımcıların internet ve sosyal medyaya olan güven düzeylerini mercek altına almak için
yine (1) ile (10) arasında puan vermeye yönelik bir skala (1= Hiç güvenmem, 4= Güvenmem,
5=Biraz güvenirim, 7= Güvenirim, 10= Çok güvenirim) oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan
158 katılımcının verdikleri cevaplar incelendiğinde üniversite öğrencilerinin internet ve sosyal
medyaya orta düzeyde güven (x = 5.52) duydukları sonucuna ulaşılmıştır (bkz. Tablo 6).
İngev ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle 2020 yılında gerçekleştirilen araştırmada
“Türkiye’de halkın önemli çoğunluğunun sosyal medyayı aynı anda hem özgür hem de sahte
hesaplarla dolu bir alan olarak algıladığını” ortaya koymuştur. (https://ingev.org/basinbultenleri/Sosyal_Medya_Algilari_Arastirmasi_Basin_Bulteni_%2021042020.pdf). Çalışma
kapsamında elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Dolayısıyla
katılımcılar sosyal medya ve interneti en önemli haber kaynağı olarak görmekte, aynı
zamanda bu mecraya ilişkin güven düzeyleri de düşük seviyelerdedir.
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Tablo 6. Katılımcıların İnternet ve Sosyal Medyaya Güven Düzeylerinin Merkezi Eğilim
İstatistikleri
Katılımcı
Hiç
Çok
İnternet ve sosyal medyaya
Ortalama
Güvenirim
Sayısı
Güvenmem
güven
Düzeyi
158
1
10
5.52
Katılımcıların geleneksel medyaya güven düzeyi ile internet ve sosyal medyaya güven
düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde
bu iki değişken arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır (t= .158
p<.05). Diğer bir deyişle çalışmaya katılanların geleneksel medyaya güven düzeyi arttıkça
internet ve sosyal medyaya olan güven düzeylerinde artış göstermektedir (bkz. Tablo 7).

Tablo 7. Katılımcıların Geleneksel Medyaya Güven Düzeyi İlgi İnternet ve Sosyal
Medyaya Güven Düzeyi Arasındaki İlişki
İnternet ve Sosyal Medyaya Güven
Düzeyi
Geleneksel Medyaya Güven
,158*
Düzeyi
N
158
Katılımcıların En Fazla Güvendiği Gazeteci
Çalışma kapsamında katılımcıların en çok güven duydukları gazetecileri tespit etmek
amacıyla katılımcılara; Ece Üner, Fatih Altaylı, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Ahmet
Hakan ve Cem Öğretir gibi gazetecilere ilişkin güven düzeyleri sorulmuştur. Tablo 6’da da
görüldüğü gibi Ece Üner 3.45 aritmetik ortalama ile en fazla güven duyulan gazetecidir. İkinci
sırada; 2.78 aritmetik ortalama ile Fatih Portakal, üçüncü sırada 2.77 aritmetik ortalama ile
İsmail Küçükkaya yer almaktadır. Araştırmaya katılanların en az güven duydukları gazeteci
ise (altı isim arasında) 2.32 aritmetik ortalaması ile Ahmet Hakan’dır (Tablo bkz. 8).
Tablo 8. “En Çok Güvendiğiniz, Sözüne İtibar Ettiğiniz Gazeteci Kimdir?” Sorusunun
Merkezi Eğilim İstatistikleri
En Düşük En Yüksek Ortalama
Ece Üner
1
5
3.45
Fatih Portakal
1
5
2.78
İsmail Küçükkaya
1
5
2.77
Cem Öğretir
1
5
2.40
Fatih Altaylı
1
5
2.36
Ahmet Hakan
1
5
2.32
Katılımcıların En Fazla Güven Duyduğu Program Türü
Tablo 7’de de görüldüğü gibi “politika haberleri” 3.31 aritmetik ortalama değeriyle en fazla
güven duyulan program türüdür. İkinci sırada; 3.23 aritmetik ortalama ile “ekonomi-finans
haberleri”, üçüncü sırada, 3.14 aritmetik ortalama ile “magazin haberleri” yer almaktadır.
Diğer taraftan araştırmaya katılanların en az güven duyduğu program türleri 2.87 aritmetik
ortalama ile “spor haberleri” olurken, bunu 3.05 aritmetik ortalama ile “sağlık haberleri”
izlemektedir (Tablo bkz. 9).
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Tablo 9. Katılımcıların En Fazla Güven Duyduğu Program Türlerinin Merkezi Eğilim
İstatistikleri
En
En Yüksek Ortalama
Düşük
Politika Haberleri
1
5
3.31
Ekonomi-Finans Haberleri
1
5
3.23
Magazin Haberleri
1
5
3.14
Eğitim Haberleri
1
5
3.06
Sağlık Haberleri
1
5
3.05
Spor Haberleri
1
5
2.87
Ana Haber Bültenlerine Güven Düzeyi
Çalışmanın son bölümünde katılımcılara en az güven duydukları ana haber bülteni
sorulmuştur. Bu bağlamda 5 maddeden oluşan 5’li Likert ölçeği (1=Kesinlikle güvenirim,
3=Biraz güvenirim, 5= Hiç güvenmem) kullanılmıştır. Katılımcılar tarafından ATV Haber
bülteni 3.26 aritmetik ortalama ile en az güven duyulan ana haber bülteni olurken bunu 3.35
aritmetik ortalama ise Kanal D Haber izlemektedir (bkz. Tablo 10).
Tablo 10. “En Az Güven Duyduğunuz Ana Haber Bülteni Hangisidir?” Sorunun
Merkezi Eğilim İstatistikleri
Ortalama
ATV Haber
3.45
Kanal D Haber
3.35
Show Haber
3.31
Star Haber
3.29
Fox Haber
3.25
SONUÇ
Üniversite öğrencilerinin medyaya güven düzeylerini ortaya koymak amacıyla yürütülen bu
çalışmada katılımcıların özellikle geleneksel medyaya (gazete, radyo, televizyon) güven
düzeylerinin oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların internet ve sosyal
medyaya güven düzeyleri geleneksel medya ile kıyaslandığında ise daha yüksek düzeydedir.
Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin en güvendikleri program türleri arasında; politika
haberleri, ekonomi-finans haberleri ve magazin haberleri ilk üç sırada yer almaktadır. Spor
haberleri katılımcıların en az güvendikleri program türüdür.
Araştırmaya katılanların en az güven duydukları ana haber bülteni ATV Haber olurken bunu
sırasıyla Kanal D Haber, Show Haber ve Star Haber izlemektedir. Diğer taraftan üniversite
öğrencilerinin en fazla güvendikleri ana haber bülteni ise FOX Haber olmuştur. Katılımcıların
en fazla güven duydukları ve sözüne itibar ettikleri gazeteci Ece Üner olurken, en az güven
duydukları gazeteci ise Ahmet Hakan’dır.
Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise üniversite öğrencilerinin neredeyse tamamına
yakını haber almak için internet ve sosyal medyayı tercih ederken, diğer geleneksel medya
araçlarına çok az ilgi göstermektedir. Bu sonuç bir dönemin önemli kitle iletişim araçlarından
olan televizyonun üniversite öğrencilerinin gözünde sıradan bir kitle iletişim aracına
dönüştüğünün göstergesidir.
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Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan bir diğeri de katılımcıların sosyal medya ve
internet kullanım sürelerine ilişkindir. Buna göre katılımcıların günlük ortalama sosyal medya
ve internet kullanım süresi 290 dakika 85 saniyedir. Katılımcılar günlerinin yaklaşık olarak 5
saatini internet ve sosyal medya platformlarında geçirmektedirler. We Are Social ve
Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2021 yılı dijital raporuna göre Türkiye’de günlük ortalama
internet kullanım süresinin 7 saat 57 dakika olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla günümüz
insanı için sosyal medya ve sanal mecralar gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiş durumdadır. Gündem belirleme kuramı bağlamında değerlendirildiğinde insanların
neyi nasıl düşünmeleri gerektiği şeklindeki yönlendirmeler noktasında sosyal medya ve
internetin geleneksel medya araçlarından çok daha etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Son olarak dijital medyanın siyasi, ekonomik, toplumsal ve ideolojik alan başta olmak üzere
etkin bir manipülasyon aracı olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.
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KADIN TEMSİLİYETİ YÖNÜNDEN HABER KANALLARINDAKİ TARTIŞMA
PROGRAMLARI
Dr. Cansel POYRAZ AKYOL
Beyken Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-8107-3302
ÖZET
Sosyal medyanın artan gücüne rağmen, televizyon ve özellikle haber kanalları; önemli
toplumsal olaylarda kanaat belirleme gücünü hala elinde bulunduruyor. Gündüz haber, sıcak
gelişmeler ve bültenlerle ilerleyen yayın akışı, 20.00 itibariyle 23.30’a kadar sürecek olan
“prime time” dilimine geçiyor. Bu dilimin başat yapımları ise “tartışma programları”. Pek çok
açıdan (sürekli aynı konukların olması, konukların uzmanlığı olmayan konularda
konuşmaları, dil ve uslup sorunu) “tartışmalı” olan bu tartışma programları, ana akım haber
kanallarının kanaat üretme, gündemi değerlendirme ve gündem oluşturma mekanizmalarının
temel enstrümanı konumunda. Haber kanallarındaki bu dilim ve konuk dağılımı
incelendiğinde, tartışma programlarında yukarıda sayılan ana sorun noktalarının yanı sıra,
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının kamusal alanda temsili açısından da büyük bir uçurum
olduğu görülmektedir.
Bu çalışma; Türkiye’deki haber kanallarında gündemi değerlendirme ve belirleme
iddiasındaki, tartışma programlarında kadın ve erkek konuk arasındaki niceliksel farkı,
sürecin içerisindeki aktörlerle değerlendirmeyi, çeşitli sivil toplum kuruluşları başta olmak
üzere yetkin kişi ve kurumların konuya ilişkin çözüm önerilerini bir araya getirmeyi
hedeflemiştir.
Çalışmanın kuramsal bölümlerinde, gündem belirleme, kanaat önderleri, eşik bekçileri, kitle
iletişim araçlarının işlevleri, iletişim teorileri çerçevesinde tartışma programları ve bu
programlardaki kadın temsiliyeti tartışılmıştır. Çalışma kapsamında; NTV; Haber Türk, Cnn
Türk, Haber Global ekranlarında hafta içi “prime time” saat dilimlerinde yer alan tartışma
programları arasında rastgele örneklem seçimi yapılarak, farklı tarihlerde (gündemin spesifik
bir uzmanlığı zorunlu kıldığı durumların – savaş, çatışma, deprem vs.- sonucu etkilememesi
için) yaptıkları yayınlar incelenmiştir. Ayrıca, bu çalışmaya konu olan dört haber kanalı başta
olmak üzere, farklı haber kanallarında çalışan haberciler, yöneticiler, editörler, konuk
koordinatörleri, konuklar ve bu konuya ilişkin çözüm önerileri olan stk temsilcileriyle
derinlemesine görüşümeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tartışma programları, kadın konuk, kadın temsiliyeti, kanaat liderleri
DISCUSSION PROGRAMS ON NEWS CHANNELS FROM THE PERSPECTIVE OF
WOMEN’S REPRESENTATION
ABSTRACT
Despite the increasing power of social media, television and news channels in particular still
retain the power to determine opinions on important social events. The broadcast stream,
which progresses with news, latest news and news bulletins during daytime, switches to the
“prime time” block by 20:00, which lasts until 23:30. The essential productions of this block
are “discussion programs”. These discussion programs, which are “controversial” in many
respects (appearance of the same guests all the time, guests speaking on subjects they are not
experts of, language and style problems), are the main instruments of the mainstream news
channels’ mechanisms of opinion generation, agenda evaluation and agenda setting.
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When this block and the distribution of guests in the news channels are examined, it is seen
that there is a large gap in terms of gender equality and representation of women in the public
sphere, in addition to the main problems listed above.
This study, through the actors in the process, aims to evaluate the quantitative difference
between male and female guests in discussion programs on the news channels in Turkey,
which claim to evaluate and set the agenda, and to bring together the proposed solutions of
competent persons and institutions, especially various non-governmental organizations.
Agenda setting, opinion leaders, gatekeepers, functions of mass media tools, discussion
programs within the framework of communication theories and women’s representation in
these programs are discussed in the theoretical sections of the study.
Within the scope of the study, random samples were collected among the discussion
programs run on weekdays in the “prime time” block on NTV, Haber Türk, CNN Türk and
Haber Global, and broadcasts from various dates (to ensure that agendas that necessitates
specific expertise – such as war, conflict, earthquake etc. – do not affect the conclusion) were
analyzed. In addition, in-depth interviews were conducted with journalists, managers, editors
and guest coordinators, who work at different news channels, mainly those that are the subject
of this study, as well as with guests of the said discussion programs, and NGO representatives
with proposed solutions to the issue.
Keywords: Discussion programs, female guest, women’s representation, opinion leaders

949

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

GRANİT OCAĞI ARTIKLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Pınar DEMİR
BS Yatırım A.Ş.
ORCID: 0000-0001-5224-0661
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden
Çıkarma Bölümü
ORCID: 0000-0001-9377-6817
Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü
ORCID: 0000-0003-2845-148X
Özet
Feldispatoyid grubu minerallerinden biri olan nefelinin içeriğindeki yüksek Na2O+K2O oranı,
pişirme sıcaklığını düşürmesi, düşük viskoziteye sahip oluşu, camsı fazın hızlı gelişimine
neden olması ve kuvarsa karşı yüksek reaktivite göstermesi nedeniyle seramik sanayinde
kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, doğal taş artıklarının miktarı
giderek artmaktadır. Bu artıkların üretildikleri yerlerden toplanması, geçici depolanması,
taşınması ve yok edilmesi oldukça önemlidir. Geri kazanımı ve değerlendirilme imkanı olan
artıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal proseslerden geçirilerek yeniden ham maddeye
dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Doğal kaynaklar sonsuz
olmadığı için yeniden kazanım doğanın dengesi için oldukça önemlidir.
Kırşehir ili İsa Hocalı bölgesinde faaliyet gösteren Ece Mermer’e ait ticari ismi Kırçiçeği olan
granitlerin jeokimyasının yüksek Na2O-K2O (6.03-9.67) içeriğine sahip olduğu görülmüştür.
Granit blok üretimi sürecinde bölgenin jeolojisine bağlı olarak doğal taş plaka üretiminde
kullanılmayacak artık ortaya çıkmış olup endüstriyel simbiyoz ihtiyacını arttırmıştır.
Bu çalışma kapsamında gerek ülke öz kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesi
gerekse çevreye verilen tahribatın azaltılması bakımından yüksek oranda Na2O-K2O (6.039.67) içeren granit blok artıkların endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Bu amaçla araziden temin edilen numunelere boyut küçültme işlemleri
sonrasında kuru manyetik seperatörde manyetik ayırma işlemine tabi tutulmuştur. Manyetik
zenginleştirme işlemi öncesinde Na2O+K2O tenörü % 15,70 Fe2O3 tenörü % 2,23 olarak
belirlenmiştir. Zenginleştirme sonrasında ise Na2O+ K2O tenör değerinin artarak % 16,67
değerine ulaştığı gözlenmiş olup Fe2O3 tenörünün ise azalarak %0,18 değerine düştüğü
belirlenmiştir.
Yapılan ayırma işlemi sonrasında demir içeren minerallerin
uzaklaştırılabildiği gözlenmiştir.
Zenginleştirme sonrasında elde edilen konsantre Na2O+ K2O ürünü ile yapılacak pişirme
testleri ile elde edilecek seramik örnekler üzerinde gerçekleştirilecek testler ile seramik
sektöründe kullanılabilirliği daha detaylı olarak araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Doğal taş artık, Na2O, K2O, endüstriyel hammadde, seramik.
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INVESTIGATION USAGE OF GRANITE QUARRY'S WASTES AS INDUSTRIAL
RAW MATERIAL
ABSTRACT
Nepheline, one of the feldspathoid group minerals, has made its use widespread in the
ceramic industry due to its high Na2O-K2O ratio, lowering the cooking temperature, low
viscosity, rapid development of the glassy phase and high reactivity against quartz.
In recent years, in parallel with the economic and technological developments, the amount of
natural stone wastes has been increasing. These wastes; collection, temporary storage,
transportation and destruction are very important. Wastes which can be recovered and
evaluated, must be recycled into raw materials by going through various physical or chemical
processes and included in the production process again. Since natural resources are not
infinite, recycling is very important for the balance of nature.
It has been observed that the geochemistry of granites, whose trade name is Kırçiçek,
belonging to Ece Mermer operating in the Isa Hocalı region of Kırşehir province, has a high
Na2O-K2O (6.03-9.67) content. In the process of granite block production, depending on the
geology of the region, waste that cannot be used in the production of natural stone slabs has
emerged, increasing the need for industrial symbiosis.
Within the scope of this study, the usability of granite block wastes containing high Na2OK2O (6.03-9.67) as an industrial raw material was investigated in terms of both efficient
utilization of the country's own resources and reducing the damage to the environment.For
this purpose, the samples obtained from the field were subjected to magnetic separation
process in a dry magnetic separator after size reduction processes. Before the magnetic
enrichment process, the Na2O-K2O grade was determined as 15.70% and the Fe2O3 grade as
2.23%. After enrichment, it was observed that the Na2O-K2O grade value increased and
reached 16.67%, while the Fe2O3 grade decreased to 0.18%. It has been observed that ironcontaining minerals can be removed after the separation process.
The usability in the ceramic industry should be investigated in more detail with the tests to be
carried out on the ceramic samples to be obtained by the firing tests to be made with the
concentrated Na2O-K2O product obtained after the enrichment.
Keywords: Natural stone waste, Na2O, K2O, industrial raw materials, ceramics
1.GİRİŞ
Feldspatoid mineralleri içeren foid siyenit kayaçlar özellikle cam, seramik ve boya imalatında
başlangıç malzemesi olarak kullanılmaktadır. Serbest silis içermemesi, yüksek alkali ve
alümina içeriği, yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığı, cam endüstrisine ideal uyum
gösteren özellikleridir. Ayrıca, yüksek direnç ve hava koşullarına karşı sağladığı dayanım
özellikleri sayesinde çatı parçacıkları, yol malzemeleri, taş kaplamalarının yanı sıra beton
agregası ve asfalt üretiminde de kullanımına olanak sağlamaktadır. Diğer potansiyel kullanım
alanları ise suni gübre, refrakter, çimento harcı ve kâğıttır [1,2,3].
Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, doğal taş artıklarının miktarı
giderek artmaktadır. Bu artıkların üretildikleri yerlerden toplanması, geçici depolanması,
taşınması ve yok edilmesi oldukça önemlidir. Geri kazanımı ve değerlendirilme imkanı olan
artıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal proseslerden geçirilerek yeniden ham maddeye
dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Doğal kaynaklar sonsuz
olmadığı için yeniden kazanım doğanın dengesi için oldukça önemlidir.
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Bu çalışma kapsamında gerek ülke öz kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesi
gerekse çevreye verilen tahribatın azaltılması bakımından yüksek oranda Na2O-K2O (6.039.67) içeren, ticari anlamda granit bilimsel anlamda foid siyenit olarak tanımlanan blok
artıkların seramik endüstrisinde hammadde kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

2.JEOLOJİ
İnceleme sahasındaki en yaşlı birimi mermer, gnays ve şistten oluşan Paleozoik yaşlı Orta
Anadolu Metamorfitleri oluşturmaktadır. Bu birim üzerine Üst Kretase yaşlı Orta Anadolu
Volkanit- Volkanosedimanterleri gelmektedir. Üst Kretase - Paleosen yaşlı Orta Anadolu
Granitoyidleri bu birimleri sıcak dokanakla keserek yerleşmiştir. Tüm bu birimler Alt Orta
Eosen-Kuvaterner yaşlı sedimanter birimler tarafından örtülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. İnceleme alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası [4,5]
3.MATERYAL VE METOD
Çalışma kapsamında öncelikle Kırşehir İsahocalı bölgesinde bulunan Ece Mermer işletmesine
ait ticari ismi Kırçiçeği olan kayaçların artık sahasından numune temini gerçekleştirilmiştir
(Şekil 2). Araziden temin edilen numunelerin mineralojik-petrografik özelliklerinin tespit
edilmesi amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü İnce Kesit Laboratuvarı’nda ince kesitler hazırlanmıştır. Daha sonra
araziden temin edilen numuneler B&S Yatırım A.Ş. laboratuvarlarına getirilerek öncelikle
boyut küçültme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Boyut küçültme işlemleri sonrasında kayaç
içerisindeki Fe2O3’ün uzaklaştırılması amacıyla kuru manyetik seperatörde zenginleştirme
çalışmaları yapılmıştır. Zenginleştirme çalışmaları öncesi ve sonrasında yapılan kimyasal
analizleri sonucunda kayacın Na2O, K2O ve demir değerlerine göre seramik endüstrisinde
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.
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Şekil 2. Granit ocağı artık sahası görünümü
4.BULGULAR
4.1.1. İnce kesit analizleri
İnceleme alanındaki holokristalin hipidiyamorf tanesel dokuya sahip kayaç, içerisinde
amfibol, biyotit, granat, ortoklaz, plajiyoklaz, nefelin, titanit ve opak mineralleri belirlenmiştir
(Şekil 3). Yapılan ince kesit çalışması sonucunda ( modal mineralojik analiz) kayaç foid
siyenit olarak isimlendirilmiştir (Şekil 4).
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Şekil 3. Foid siyenit örneğine ait ince kesit görüntüleri
Kayaçtaki mafik minerallerde yer yer opasitleşme türü bozuşmalar gözlenmiştir. Granit blok
artıklarının zenginleştirme öncesindeki numune üzerinde gerçekleştirilen XRF analizlerine
göre (Tablo 1) Toplam alkali silis diyagramında 59.43 SiO2, 15.70 Na2O+ K2O içeriği foid
siyenit alanına girdiği belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 4. Magmatik kayaçların modal QAPF sınıflandırması [6]
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Şekil 5. Granit artıklarının TAS (Toplam Alkali-Silis) sınıflama diyagram [7]
4.1.2. Kimyasal analiz
Çalışma kapsamında granit blok artıklarının (foid siyenit) manyetik separatörde
zenginleştirme öncesinde ve sonrasında kimyasal değerlerinin belirlenmesi amacıyla B&S
Yatırım A.Ş. laboratuvarında bulunan XRF cihazı kullanılarak kimyasal analizler
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Granit blok artıklarının zenginleştirme öncesi ve sonrası kimyasal analiz değerleri
Kimyasal
Zenginleştime
Zenginleştime
İçerik
öncesi %
sonrası %
Na2O
6,03
6,27
K2O
9,67
10,40
Fe2O3
2,228
0,183
Al2O3
20,13
20,94
SiO2
59,43
60,38
CaO
1,65
0,79
TiO2
0,17
0,05
MnO
0,06
0,01
MgO
0,08
0,04
LOI
0,42
0,34
Manyetik zenginleştirme işlemi öncesinde Na2O+ K2O % 15,70 Fe2O3 oranı ise %2,228
olarak belirlenmiştir. Zenginleştirme sonrasında ise Na2O+ K2O değerinin artarak % 16,67
değerine ulaştığı gözlenmiş olup Fe2O3 değerinin ise azalarak %0,183 değerine düştüğü
belirlenmiştir.
Yapılan ayırma işlemi sonrasında demir içeren minerallerin
uzaklaştırılabildiği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında TS 11325 standardına göre
(Tablo 2) İsahocalı foid siyenitletinin kimyasal bileşimlerine göre seramik sanayinde
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.
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Tablo 2. Seramik sanayiinde kullanılacak feldspatlarının istenen kimyasal bileşimleri [8]
Feldspat Kimyası
I.
Sınıf
II.
Sınıf
III.
Sınıf
(%)
Na2O+K2O
10.0
9.00
8.00
K2O
9.00
7.00
Na2O
3.00
3.50
Fe2O3
0.10
0.20
0.50
TiO2
0.15
0.30
0.40
CaO+MgO
1.00
1.20
1.60
TiO2+CaO+MgO
1.15
1.50
2.00
Gerek zenginleştirme öncesi gerekse sonrasında İsahocalı foid siyenitlerinin Tablo 2’de
verilen TS 11325 standardı dikkate alındığında I. sınıf için belirlenen Na2O+K2O %10
değerinin oldukça üzerindedir. Ancak seramik sektöründe kullanılabilmesi noktasında diğer
bir kriter pişme rengidir. Seramiğin pişme sonrası rengin bozulmasının en önemli
nedenlerinden biri kayacın demir içeriğidir. Zenginleştirme öncesinde Fe2O3 oranı %2,228
olarak elde edilmiş olup zenginleştirme sonrasında ise bu oran %0,183 değerine kadar
düşürülmüştür. Elde edilen % 0,183 Fe2O3 oranı II. Sınıf seramik hammaddesi sınırları
içerisinde yer almaktadır. Ancak farklı serbestleşme boyutlarında ve farklı zenginleştirme
şartlarında bu değerin düşürülerek Fe2O3 oranı açısından kayacın I. Sınıf seramik hammaddesi
haline getirilmesi mümkündür. Seramiğin renginde değişime neden olan diğer bir unsur TiO2
oranıdır. Zenginleştirme öncesinde TiO2 oranı % 0,17 zenginleştirme sonrasında ise % 0,05
değerine kadar düşmüştür. TiO2 oranı açısından da değerlendirildiğinde kayaç I.sınıf seramik
hammaddesi sınıfına girmektedir. CaO+MgO toplam değerleri açısından değerlendirildiğinde
zenginleştirme öncesinde %1,73 zenginleştirme sonrasında ise %0,83 oranına kadar
düşmüştür. Standartta belirtilen CaO+MgO oranı % 1,00 değerinin altında olup I. Sınıf
seramik hammaddesi sınıfında yer aldığı gözlenmiştir.

5.SONUÇLAR
Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, doğal taş artıklarının miktarı
giderek artmaktadır. Bu artıkların üretildikleri yerlerden toplanması, geçici depolanması,
taşınması ve yok edilmesi oldukça önemlidir. Geri kazanımı ve değerlendirilme imkanı olan
artıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal proseslerden geçirilerek yeniden ham maddeye
dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Doğal kaynaklar sonsuz
olmadığı için yeniden kazanım doğanın dengesi için oldukça önemlidir.
Bu çalışma kapsamında Kırşehir İsahocalı bölgesinde bulunan sodyum ve potasyumca zengin
ticari olarak Kırçiçeği graniti olarak isimlendirilen ancak bilimsel anlamda foid siyenit olan
doğal taş ocağının artıklarının kimyasal analiz değerlerine göre özellikle seramik sanayiinde
endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliği araştırılmış olup doğal taş artıklarının çevresel
etkilerinin azaltılması yanı sıra endüstriyel simbiyoz örneği ortaya konmaya çalışılmıştır.
Bu amaçla araziden temin edilen numunelere boyut küçültme işlemleri sonrasında kuru
manyetik seperatörde manyetik ayırma işlemine tabi tutulmuştur. Manyetik zenginleştirme
işlemi öncesinde Na2O+ K2O % 15,70 Fe2O3 oranı ise %2,228 olarak belirlenmiştir.
Zenginleştirme sonrasında ise Na2O+ K2O değerinin değerinin artarak % 16,67 değerine
ulaştığı gözlenmiş olup Fe2O3 değerinin ise azalarak %0,183 değerine düştüğü belirlenmiştir.
Yapılan ayırma işlemi sonrasında demir içeren minerallerin uzaklaştırılabildiği gözlenmiştir.
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Kırşehir İsahocalı foid siyenitlerinin farklı alan şiddetlerinde kuru veya yaş olarak yapılacak
manyetik ayırma işlemleri ile optimum zenginleştirme koşullarının sağlanarak Fe2O3
değerinin daha da düşük oranlara düşürülmesi mümkündür.
Zenginleştirme sonrasında elde edilen konsantre ürün ile pişirme testleri gerçekleştirilerek
seramik örnekler elde edilmelidir. Seramik örnekler üzerinde ilgili standartlar çervesinde
gerçekleştirilecek seramik testleri ile Kırşehir İsahocalı bölgesi foid siyenitlerinin seramik
endüstrisinde kullanılabilirliğinin daha sağlıklı olarak belirleneceği düşünülmektedir.
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2020 TAŞKININDAN SONRA DERELİ’DE (GİRESUN) DEĞİŞEN KOŞULLAR:
“YENİ DERELİ PROJESİ” İLÇEYİ TAŞKINA KARŞI KORUYABİLİR Mİ?
Prof. Dr. Ahmet APAYDIN
Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-6437-7208
ÖZET
Giresun’un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana
gelen büyük taşkın can ve mal kaybına neden olmuştur. Dereli taşkını meydana geliş şekli,
etkileri ve taşkın sonrasında “Yeni Dereli Projesi” kapsamında yapılan iyileştirmeler yönüyle
ülke gündeminde uzun süre kalmıştır. Dereli’de bu taşkından sonra yapılan kentsel dönüşüm
ve iyileştirme çalışmaları beş başlık altında toplanabilir. Bunlar taşkın alanı dışında daha
güvenli bir yerde yeni konutların inşa edilmesi, kent merkezinde taşkın alanındaki yapıların
yıkılarak eskisine göre daha güvenli yapıların inşa edilmesi, kent içinde akarsu yataklarının
genişletilmesi, eski köprülerin yıkılarak yeni bir köprünün ve buna göre yeni yolların inşası ve
taşkına neden olan Akkaya Deresi havzasında sediment tutucu yapıların inşa edilmesi ve dere
yatağında düzenlemeler yapılmasıdır. Akkaya Deresi ve Aksu Çayı yatağının genişletilmesi,
Akkaya Deresi havzasında sediment tutucu yapılar inşa edilmesi önemli iyileştirmelerdir.
Taşkın alanında bulunan bölgede yıkılan yapıların yerine, yeni konutlar ve dükkanlar inşa
edilmiştir. Bu alanda dolgu yapılarak zemin kotu yükseltilmiş de olsa, buranın yeniden iskana
açılması önemli bir sorundur. Daha da önemlisi, yeni yapıların inşa edildiği alanı batı taraftan
sınırlayan ve son taşkında en fazla zarar gören Cemal Müdür Caddesi ve cadde boyunca
sıralanan eski binaların giriş katları yeni durumda çukurda kalmaktadır. Başka bir ifadeyle,
yeni konut ve dükkanların bulunduğu alan yükseltilerek buradaki yapılar taşkına karşı
geçmişe göre daha güvenli hale getirilirken, eski seviyesinde kalan cadde kenarındaki yapılar
geçmişe göre daha da riskli hale gelmiş olmaktadır. Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve
tıkanarak taşkına neden olan Dereli-Şebinkarahisar köprüleri yıkılarak alt taraftakinin yerine
biraz daha yüksek ve uzun bir köprü yapılmıştır. Yapılan incelemelerde köprü altında biriken
sediment nedeniyle kesitin şimdiden küçüldüğü görülmektedir. Yeni konut ve dükkanların
bulunduğu yükseltilmiş platformun kenarından geçen Aksu Çayı yatağı proje kapsamında
genişletilirken, tarihi taş kemer köprünün yıkılmayıp, bu köprünün devamında (şehir
tarafında) inşa edilecek ikinci bir kemer köprü ile birleştirmek suretiyle yaya geçişinin
sağlanması planlanmıştır. Alınan bilgiye göre yetkili kurumdan henüz izin alınamadığından,
köprü ayağının bulunduğu dar bir alanda genişletme yapılamamış, köprünün korunması
amacıyla mahmuz şeklinde bırakılan bu çıkıntının bulunduğu yerde 2022 yılı Nisan ayında
debisi yükselen Aksu Çayı karşı taraftaki duvarı yıkarak ona bitişik olan karayolunda hasara
neden olmuştur. Aksu Çayı’nın bu bölümünde yeni bir düzenleme yapılarak yatağın
genişletilmemesi halinde, benzer bir olayın tekrar yaşanacağı bilinmelidir. Bu sonuçlara göre
Dereli'de sel tehlikesinin ortadan kalktığını söylemek bir yana, ilçenin 22 Ağustos 2020
öncesine göre daha güvenli hale geldiğini söylemek iyimser bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşkın, Yeni Dereli Projesi, Giresun
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CONDITIONS CHANGED IN DERELİ (GİRESUN) AFTER THE FLOOD IN 2020:
CAN “THE NEW DERELİ PROJECT” PROTECT THE DISTRICT AGAINST
FLOOD?
ABSTRACT
The severe flood that occurred on 22 August 2020 in the Dereli, Yaglidere and Doğankent
districts of Giresun caused loss of life and property. Dereli flood has remained on the
country's agenda for a long time in terms of its occurrence, effects and the improvements
made within the scope of the "New Dereli Project" after the flood. Urban transformation and
improvement works in Dereli after this flood can be grouped under five headings. These are
the construction of new houses in a safer place outside the flood area, the demolition of the
structures in the flood area in the city center and the construction of safer structures compared
to the old ones, the expansion of the river beds in the city, the demolition of the old bridges
and the construction of a new bridge and new roads accordingly, and the floodplain Dereli It
is the construction of sediment-retaining structures in the stream basin and making
arrangements in the stream bed. However, in the flood area, new residences and shops were
built after the old ones have been removed. Even if the ground level has been raised by filling
in this area, resettlement is an important problem. Moreover, Cemal Müdür Street,
neighbouring the new settlement area and the old buildings lined up along the street continue
to remain at their old low level. In other words, the area where the new residences and shops
has been raised and the buildings here are made safer against flooding compared to the past,
while the old buildings on the other side of the street have become even more risky. The
Dereli-Şebinkarahisar bridges on the Dereli River, which were clogged with sediment
material and caused flooding, were removed and a higher and longer bridge was constructed
in place of the lower one. According to the recent investigation, it is seen that the section has
already narrowed due to the sediment accumulating under the bridge. While the Aksu River
bed, which passes by the edge of the elevated platform, is expanded within the scope of the
project, it is planned to ensure the pedestrian crossing by combining the historical stone arch
bridge with a second arch bridge to be built in the continuation of this bridge (on the city
side). According to the information received, since permission has not yet been obtained from
the authorized institution, expansion could not be made in a small area where the bridge pier
is located. It should be remembered that if a new arrangement is not made and the bed is not
expanded in this part of Aksu River, a similar event may occur again. According to all these
results, it would be an optimistic approach to say that the district has become safer than before
August 22, 2020, let alone to say that the danger of flooding in Dereli has disappeared.
Keywords: Flood, New Dereli Project, Giresun
1. GİRİŞ
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Giresun’un Dereli, Yağlıdere ve
Doğankent ilçelerinde 22 Ağustos 2020 tarihinde üçü askeri personel olmak üzere 16 kişinin
hayatını kaybettiği ve ciddi derecede ekonomik kayba neden olan bir taşkın meydana
gelmiştir. Dereli taşkını meydana geliş şekli ve sonuçları yönüyle ülke gündeminde uzun süre
kalmıştır. İlçeyi boydan boya kateden Aksu Çayı’nın yan kolu olan Akkaya Deresi, köprülerin
sediment ve moloz malzeme ile tıkanması sonucunda ilçenin yerleşim alanına doğru
yönelmiş, ceddeler boyunca motorlu araçlar başta olmak üzere otobüs durağı, bankamatik vb.
her şeyi sürüklemiş, bazı binalarda hasara neden olmuştur. Bir-iki saat içinde binaların alt
katlarını ve bütün cadde ve sokakları sediment, moloz ve ağaç dal ve köklerinden oluşan
malzeme ile dolduran taşkın ilçede hayatı alt-üst etmiştir (Şekil 1).
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Taşkından sonra ilçede hızlı bir onarım ve kentsel dönüşüm uygulamaya konmaya
başlamıştır. Yeni Dereli Projesi adıyla uygulanan proje ile Dereli ilçe merkezinde Cemal
Müdür Caddesi ile Aksu Çayı arasındaki binaların tamamı ve Akkaya Deresi’nin her iki
tarafında birer sıra binalar kontrollü şekilde yıkılmıştır. Ayrıca, Dereli-Şebinkarahisar
karayolu köprüsü yıkılarak yerine yenisi inşa edilmiştir. Cemal Müdür Caddesi ile Aksu Çayı
arasındaki bölgede yıkılanların yerine yeni konutlar ve dükkanlar inşa edilmiştir. İlçede
taşkından yoğun bir şekilde etkilenen alanda bulunan kamu binaları, dükkan, konut vb.
yapıların yıkım ve yeniden inşa çalışmalarına ilave olarak, akarsu yataklarını genişletme,
Akkaya Havzasında sediment tutucu yapılar inşa etme gibi ilave önlemlerin de alındığı
görülmektedir.
Bu bildiride Dereli’de 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen taşkından sonra kentte
yapılan yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları anlatılmakta, yapılan iyileştirmelerin etkinliği
ve ilçenin taşkınlara karşı güvenli hale gelip gelmediği irdelenmektedir.

Şekil 1. Dereli’de taşkından hemen sonraki durumu gösteren fotoğraflar (soldaki fotolar: DSİ
226. Şube, sağ üst: aa.com, sağ alt: egedesonsoz.com)
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2. DERELİ’DE TAŞKIN SONRASI ÇALIŞMALAR
Dereli’de 2020 yılında gerçekleşen büyük taşkından sonra yapılan çalışmalar beş başlık
altında toplanabilir. Bunlar taşkın alanı dışında daha güvenli bir yerde yeni konutların inşa
edilmesi, kent merkezinde taşkın alanındaki yapıların yıkılarak eskisine göre daha güvenli
yapıların inşa edilmesi, kent içinde akarsu yataklarının genişletilmesi, eski köprülerin
yıkılarak yeni köprülerin ve buna göre yeni yol bağlantılarının inşası ve taşkına neden olan
Akkaya Deresi havzasında sediment tutucu yapıların inşa edilmesidir.
2.1.Taşkın Alanı Dışında Daha Güvenli Yeni Konutların İnşası
Dereli’de 22 Ağustos 2020 taşkınından sonra, ilçenin doğu yamacında, Sütlüce Mahallesi’nde
bulunan TOKİ toplu konut alanına bitişik araziler kamulaştırılarak yine TOKİ eliyle yeni
kalıcı konutlar (TOKİ-2) inşa edilmiştir (Şekil 2). Dereli Kaymakamlığı’nın açıklamasına
göre inşa edilen 142 konut, sahiplerine 2022 yılında teslim edilmiştir.

Şekil 2. Dereli merkezde yeni konut ve dükkânlar ile Akkaya Deresi üzerindeki yeni
köprü inşa edilirken Sütlaş Mahallesi’ndeki toplu konutların görüntüsü (X işaretli
köprüler daha sonra proje kapsamında yıkılmıştır) (foto: www.yenisafak.com.tr)
2.2. İlçe Merkezinde Eski Yapıların Yıkılması ve Yenilerinin İnşası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre taşkın nedeniyle Dereli’de
3 bina yıkılmış, 152 adet bina hasar görmüştür. Dereli içindeki üç cadde ve bunlara dik
sokaklar ile binaların giriş katları sediment malzeme ile dolmuştur. Çoğunlukla ticarethane,
imalathane ve depo olarak kullanılan bu mekanlarda bulunan cihaz, makine, alet-edavat ve
malzemelerin tamamı telef olmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir (Apaydın, 2021). Taşkından
sonra akarsu yataklarında ve şehir içinde sediment ve moloz malzemenin temizlenmesinden
sonra, hasar görenlerle birlikte yeniden inşa çalışmaları kapsamında belirlenen binalarda hızlı
bir yıkımdan sonra Yeni Dereli Projesi kapsamında şehir içinde yeni konut ve dükkânların
inşasına başlanmıştır (Şekil 3).
Dereli Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre ilçe merkezinde 71 konut ve 82 işyeri
(çoğunlukla dükkân) inşa edilmiştir.
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Yaklaşık 2 m dolgu yapılarak yükseltilen platform üzerine inşa edilen konutlar iç tarafta,
işyerleri ise Aksu tarafındadır. Yeni inşa edilen binalar ile Aksu arasında yeni bir yol inşa
edilmiştir (Şekil 4). Kotu yükseltilen platformun kenarı boyunca Aksu Çayı taşkın kontrol
duvarı yükseltilmiştir. Yeni yapılan binaların su basman seviyesi taşkın duvarının kret
kotundan yüksektir.

Şekil 3. Yeni Dereli Projesi kapsamında eski binaların yıkıldığı alan ve inşa edilen yeni
yapılar (a: Yıkım yapılan alan sınırı, b: Eski binalar yıkıldıktan sonraki durum, c: Yeni
binaların uzaktan görünümü, d: Soldaki eski yapıların bulunduğu zemin kotuna göre 2
m yükseltilen platformda yeni yapılar ve yeni yol, e: Aksu Çayı’ndan yeni binalara
bakış, f: Tarihi kemer köprü ve yeni binalara mansap taraftan bakış) (foto a: ihh.org.tr,
b,c: rizetakip.com.tr, d ve e:A.Apaydın)

963

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Şekil 4. Yeni Dereli Projesi kapsamında kotu yükseltilen alandaki yeni düzenlemenin
ölçeksiz kesit görüntüsü
2.3. Akarsu Yataklarında Genişletme
Yeni Dereli Projesi kapsamında Akkaya Deresi’nde ve Aksu Çayı yatağında bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Akkaya Deresi’nin ilçeye giriş yerinde yatak genişletme ve
temizleme çalışmaları başlamış, ancak 2022 Mayıs ayı itibariyle çalışmalar henüz
tamamlanmamıştır (Şekil 5). Aksu Çayı’nda ise şehir içinden geçiş bölgesinde yatak
genişletme işlemi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Alınan bilgilere göre yatak genişliği en dar
yerde 28 m’den 30 m’ye çıkarılmıştır. Ayrıca çayın iki yanında duvarlar yükseltilmiştir. Yeni
yapılan binaların bulunduğu tarafta duvar ortalama 1,5 m yükseltilmiştir.

Şekil 5. Yeni Dereli Projesi kapsamında Aksu yatağında genişletme (kırmızı çizgi eski
yatak, lacivert çizgi ise genişletilmiş yeni yatak sınırıdır) ve Akkaya Deresi’nde yeniden
yatak düzenleme) (foto a: aa.com.tr, foto b: iha.com.tr, foto c: songelisme.com, foto d:
A.Apaydın, 24 Nisan 2022)
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Yeni Dereli Projesi’ne göre Aksu Çayı yatağının genişletilmesi ve duvararın yükseltilmesiyle
yatak kesitinin arttırılması, böylece yeni konut ve dükkanların bulunduğu bölgenin taşkına
karşı daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre, tarihi asma köprünün ilçe
merkezi tarafında ikinci bir köprü daha yapılarak çayın yan yana iki kesitten akıtılması
planlanmıştır. 2022 yılı Mayıs sonu itibariyle yatak genişletme ve duvar yükseltme
çalışmalarının, asma köprü bölgesi hariç tamamlandığı, asma köprü bölgesine müdahale için
yetkili kurumlardan henüz izin alınamadığı için burada bir işlem yapılamadığı öğrenilmiştir.
Buna göre, menba ve mansapta yatak genişletme işlemi tamamlanmış olmasına rağmen, tarihi
asma köprünün zarar görmemesi için ayak bölgesinde belirli bir alanın yıkılmayarak
genişletme harici tutulduğu, burada mahmuz şeklinde bir bölümün bırakıldığı anlaşılmaktadır.
Aksu havzasında baharda yağan karların erimesi ve yağmurların da etkisiyle Aksu Çayı’nın
debisi 2022 yılı Nisan ayı ortalarında artmış, kesiti eski haliyle dar bırakılan bölge olan asma
köprünün mansabında 19 Nisan tarihinde yeni yol dolgusu altındaki taşkın duvarı yıkılmıştır
(Şekil 6).

Şekil 6. Aksu yatağında tarihi asma köprü ayağını korumak amacıyla bırakılan
mahmuz ve daralan kesitte hızı artan suyun yol dolgusunda yaptığı hasar (foto a,b: emanset.com, c ve d: A. Apaydın, 24 Nisan 2022)
2.4.Köprülerin Yıkılması ve Yenilenmesi
Şehir içinde Aksu Çayı’ı ile birleşmeden önce Akkaya Deresi üzerinde birbirine çok yakın iki
köprü bulunuyordu. 22 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen selde bu köprülerin sediment
ve moloz malzeme ile tıkanması nedeniyle yükselene dere içe merkezine yönelmiş ve afete
neden olmuştur. Proje kapsamında bu köprülerin yıkılması ve Dereli-Şebinkarahisar yolu
üzerinde bulunan alt köprünün yerinde daha yüksek ve ayak açıklığı daha gneiş yeni bir köprü
inşa edilmesi planlanmıştır. Ayrıca, bu köprülere yakın bir bölgede bulunan ve Aksu Çayı
üzerinde bulunan köprünün de yıkılarak, daha yukarıda bir köprünün inşa edilmesiyle geçişin
buradan sağlanması planlanmıştır (Şekil 7). Yeni köprüler 2022 yılı başında ulaşıma tamamen
açılmış ve eski köprüler yıkılmıştır.
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Şekil 7. Akkaya Deresi üzerinde yıkılan (X) ve yeniden yapılan (Y) köprülerin yerleri
(www.firatakyol.tv.com)
2.5. Yukarı Havzada Sediment Tutucu Yapılan İnşası
Akkaya Deresi (Dereli Deresi) havzasında sediment tutucu yapılar inşa edilerek herhangi bir
selde ilçeye gelecek sediment miktarını, yani derenin sediment yükünü azaltmak amacıyla
hem yatak düzenleme yapılmış, hem de sediment tutucu yapılar inşa edilmiştir. İlçe
girişindeki inşaat 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle henüz tamamlanmamış olmakla birlikte yukarı
bölgede çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Alınan bilgilere göre, Dereli Deresi’nin
ana kollarında (Akkaya ve Büyük Dere) birer adet klasik, birer adet geçirgen tersip bendi ve
ana kol üzerinde üç adet klasik, bir adet geçirgen tersip bendi inşa edilmiştir. Ayrıca, özellikle
heyelanlı yerlerde taş duvar vb. diğer çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, en alttaki tersip
bendinden ilçeye kadar olan bölgede taban aşınmasını önlemek için dere beton duvar içine
alınarak brit betonları inşa edilmiştir (Şekil 8). Bu çalışmalar, Akkaya Deresi tarafından
Dereli’ye ve Aksu’ya taşınacak malzeme miktarının mümkün olduğunca azaltılması
yönünden önemlidir. Ancak 2020 yılında meydana gelen büyük selde gelen yoğun malzeme
ile tıkanan köprülerin yerine inşa edilen yeni köprünün malzeme birikmesi ile kesitinin
şimdiden daraldığı da bir gerçektir (Şekil 9).
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Şekil 8. Akkaya yatağında görüntüler (a: taşkın kontrol duvarı içine alınmış akarsuda
taban oyulmasını önleme amacıyla inşa edilmiş brit betonları ve kenarlarda şiddetli
yağışlarla yatağa ulaşabilecek sediment malzeme, b ve c: aşınmaya duyarlı dik amaçlar
ve heyelanlar, d: sediment tutucu yapı (tersip bendi) (fotolar: A. Apaydın, 24 Nisan
2022)

967

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Şekil 9. 22 Ağustos 2020 tarihli taşkında tıkanan eski köprüler (a: iki köprünün Akkaya
Deresi’nin getirdiği malzemenin altında kayboluşu, b: Köprüleri makineli kazı ile açma
çalışmaları) ve yeni durumda sediment birikimi nedeniyle köprü altında kesit
daralmasının devam edişi (c: eskisinin yerine yükseltilerek ve ayak açıklığı genişletilerek
yeniden inşa edilen ana köprünün altında sediment birikiminin menbadan görünüşü, d:
aynı köprünün altında ve önündeki malzeme birikimi ile mansaptan görünümü) (foto a:
halktv.com, foto b: dsi 226. Şube, foto c ve d: Ahmet Apaydın, 24 Nisan 2022)
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen taşkın afetinden sonra
ilçede Yeni Dereli Projesi kapsamında çok yönlü çalışmalar uygulamaya konmuştur. Bu
kapsamda yapılan kentsel dönüşüm ve iyileştirme çalışmaları beş başlık altında toplanabilir.
Bunlar; taşkın alanı dışında daha güvenli bir yer olan Sütlaç mahallesinde yeni konutların inşa
edilmesi, şehrin merkezinde taşkın alanındaki yapıların yıkılarak eskisine göre daha güvenli
yapıların inşa edilmesi, kent içinde akarsu yataklarının genişletilmesi, eski köprülerin
yıkılarak yeni köprülerin ve buna göre yeni yolların inşası ve taşkına neden olan Akkaya
Deresi havzasında akarsu yataklarında düzenleme ve sediment tutucu yapıların inşa
edilmesidir. Bunlardan Akkaya Deresi ve Aksu Çayı yatağının genişletilmesi, Aksu’nun şehir
geçişinde her iki yanındaki duvarların yükseltilmesi, Akkaya Deresi havzasında sediment
tutucu yapılar inşa edilmesi ve taban aşınmasını önleyici yapılar inşa edilmesi önemli
iyileştirmelerdir. Ancak, eskileri yıkılıp yeni konut ve dükkânlar inşa edilen alan taşkın
alanıdır. Bu alanda dolgu yapılarak zemin kotu yükseltilmiş de olsa, buranın yeniden iskana
açılması önemli bir sorundur. Daha da önemlisi, yeni yapıların inşa edildiği alanı batı taraftan
sınırlayan ve son taşkında en fazla zarar gören Cemal Müdür Caddesi ve cadde boyunca
sıralanan eski binaların giriş katları yeni durumda çukurda kalmaktadır. Başka bir ifadeyle,
yeni konut ve dükkanların bulunduğu alan yükseltilerek buradaki yapılar taşkına karşı
geçmişe göre daha güvenli hale getirilirken, eski seviyesinde kalan cadde kenarındaki yapılar
eskiye göre daha da riskli hale gelmiş olmaktadır.
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Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve tıkanarak taşkına neden olan Dereli-Şebinkarahisar
köprüleri yıkılarak alt taraftakinin yerine biraz daha yüksek ve uzun bir köprü inşa edilmiştir.
Burada eskiden var olan ve tıkanarak taşkına neden olan birbirine çok yakın iki dar ve alçak
köprünün yıkılarak daha yüksek ve daha uzun tek köprü yapılması tehlikeyi ekişine göre
azaltmak anlamına gelmektedir. Ancak, yapılan incelemelerde köprü altında biriken sediment
nedeniyle kesitin şimdiden daraldığı görülmektedir. Bu köprünün yeterince yüksek
yapılmamasıyla birlikte, asıl sorun, köprünün Akkaya Deresi ile Aksu Çayı’nın birleşim
yerinde bulunmasıdır. Akkaya Deresi’nin hızı Aksu Çayı’nın yükselmesiyle kesildiğinden bu
köprü altında malzeme çökelmektedir. Aynı durum, Aksu Çayı tarafından taşınan malzeme
için de söz konusudur. İki akarsuyun birleşim yerinde birbirlerinin hızını kesme olayına bağlı
olarak, köprü altında ve hemen alt tarafında malzeme çökelmekte ve köprünün tıkanması için
risk oluşturmaktadır.
Yeni Dereli Projesi’ne göre, yeni konut ve dükkânların bulunduğu yükseltilmiş platformun
kenarından geçen Aksu Çayı yatağı proje kapsamında genişletilirken, tarihi taş kemer
köprünün yıkılmayıp, bu köprünün devamında (şehir tarafında) inşa edilecek ikinci bir kemer
köprü ile birleştirmek suretiyle yaya geçişinin sağlanması planlanmıştır. Alınan bilgilere göre
yetkili kurumdan henüz izin alınamadığından, köprü ayağının bulunduğu dar bir alanda
genişletme yapılamamış, köprünün korunması amacıyla mahmuz şeklinde bırakılan bu
çıkıntının bulunduğu yerde 2022 yılı Nisan ayında debisi yükselen Aksu Çayı karşı taraftaki
duvarı yıkarak ona bitişik olan taşkın duvarı ve üzerindeki karayolunda hasara neden
olmuştur. Aksu Çayı’nın bu bölümünde yeni bir düzenleme yapılarak yatağın
genişletilmemesi halinde, benzer bir olayın tekrar yaşanacağı bilinmelidir. Bu sonuçlara göre
Dereli'de tehlikenin ortadan kalktığını söyleyebilmek mümkün değildir. Hatta benzer bir
taşkında, yeni köprünün tıkanması halinde Cemal Müdür caddesinin ve sol taraftaki binaların
geçmişe göre daha da riskli hale geldiği görülmektedir.
Yukarıdaki değerlendirmelere göre ilçeyi taşkına karşı daha güvenli hale getirebilmek için
yapılması gerekenler şunlar olabilir.
Akkaya Deresi’inde en aşağıdaki tersip bendinin mansabındaki bölgede yatakta
1bulunan malzeme temizlenmelidir. Ayrıca, çevrede yol kenarlarında bulunan fazla malzeme
de ortadan kaldırılmalıdır. Yol dolguları sıkıştırılarak asfaltlanmalıdır. Şiddetli yağışlarda dik
yamaçlardan ve küçük heyelanlardan dereye yeni malzeme gelmesi söz konusudur. Bu
nedenle, dere sürekli gözlem altında tutularak gerektikçe temizlik yapılmalıdır. Ancak,
çıkarılan malzeme dere veya yol kenarlarına dökülmemeli, havza dışına çıkarılmalıdır.
Akkaya Deresi’nde sediment tutucu yapılar sürekli kontrol altında tutularak gerektikçe
temizlenmeli, ömrünü tamamlaması halinde uygun yerde yenisi inşa edilmelidir.
2Aksu Çayı üzerinde inşa edilen yeni köprü ile çayın Akkaya köprüsü ile birleşim yeri
arasında bulunan bölge başta olmak üzere, şehir içinde yatakta biriken ve kesiti daraltan
malzeme sık sık temizlenmelidir. Özellikle yeni yapılan Akkaya köprüsünün altında malzeme
yığılmasına izin verilmemelidir.
3Aksu Çayı üzerinde bulunan tarihi asma köprünün ayak bölgesinde genişletilmeyen
kesimde acilen genişletme çalışmasına başlanmalıdır. Projedeki gibi, tarihi köprünün ilçeye
doğru yeni bir kemer köprü ile uzatılarak yaya geçişinin sağlanması ve böylece çayın menba
ve mansapta olduğu gibi daha geniş bir kesitten akıtılması sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı
taktirde, yeni bir selde burada kesit daralması nedeniyle su seviyesi aşırı yükselecek, enerjisi
yükselerek tarihi köprü ve yan duvarlara zarar verecektir. Hatta daralan kesit gerisinde aşırı
yükselme ile yeni binaların inşa edildiği bölgeye taşma ihtimali bile söz konusudur.
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4Yukarıdaki işlemlerin yapılmasına ilave olarak bütün kurumların (Kaymakamlık,
Belediye, DSİ, muhtarlıklar, sivil toplum vb.) iyi bir koordinasyon içinde çalışmalıdır. Bu
kapsamda, ilgili kurum-kuruluşlardan katılacak uzmanlar ve yöneticilerce Dereli için bir
taşkın izleme komisyonu da kurulabilir. Bu komisyon, belirli aralıklarla riskli bölgeleri
inceleyerek rapor etmeli ve yetkili mercilere sunmalıdır. Buna ek olarak, Dereli’de oturan
halk bilinçlendirilmeli ve gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmelidir.
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KURAKLIĞA KARŞI YERALTI BARAJLARI: “YERALTI BARAJLARI EYLEM
PLANI” EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Ahmet APAYDIN
Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-6437-7208
ÖZET
Yeraltı barajı, yeraltındaki gözenekli ve geçirimli jeolojik ortamlar içinde su depolamak
amacıyla yeraltısuyu akım yönüne dik bir bariyer şeklinde inşa edilir. Yerüstü barajlarına göre
buharlaşma kaybının olmaması, rezervuar, baraj gövde ve su alma yapısının yerin altında
olması nedeniyle arazi kaybının söz konusu olmaması, ucuzluğu, antropojenik kirleticilere
karşı daha güvenli olması gibi önemli avantajları vardır. En önemli dezavantajı ise, aynı
rezervuar hacmine sahip yüzey barajlarına göre daha az suyun depolanabilmesidir.
Dünyada mühendislikte gelişen teknolojiler kullanılarak yeraltı barajı inşaatları 1980’lerde
başlamıştır. Afrika ve bazı Orta-Doğu ülkeleri ile Brezilya’da daha çok kırsal bölgelerdeki
küçük çaplı içme ve sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Japonya, Çin
ve Kore gibi ülkelerde ise daha büyük kapasiteli ve çeşitli gövde tipli projeler uygulamaya
konmuştur. Türkiye’de 1960 ile 2003 yılları arasında bazı küçük yeraltı barajları inşa
edilmiştir. 2000'li yılların başında Türkiye'nin iç bölgelerinde çeşitli kurumlar tarafından daha
büyük ve daha işlevsel yeraltı barajları inşa edilmiştir. Kırıkkale-Yahşihan’da AnkaraKalecik’de (Malıboğazı), Çorum-İskilip'te ve Elazığ-Baskil’de inşa edilenler ilk akla gelen
örneklerdir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında "Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeraltı barajı"
sloganıyla bir eylem planı uygulamaya başlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
tarafından yürütülen bu eylem planına göre, 2023 yılına kadar ülke çapında en az 100 yeraltı
barajı ve yeraltısuyu yapay besleme tesisinin inşa edilmesi hedeflenmiştir. 2022 yılı başında,
eylem planı kapsamında inşa edilecek tesis sayısının 150’yi bulacağı ifade edilmiştir. DSİ ve
Bakanlık tarafından eylem planının kuraklığa karşı çözüm olacağı vurgulanmış, basın ve
medyada konu bu yönüyle işlenmiştir.
Dünyada bilinen yeraltı barajlarının çoğunun kapasitesi 5 hm3/yıl’ın altındadır. Kapasitesi 10
hm3’ün üzerine çıkan tesis ise bir-iki tanedir. Türkiye’de Yeraltı Barajları Eylem Planı
öncesinde inşa edilenlerden en büyüğünün (Baskil yeraltı barajı) kapasitesi 6 hm3/yıl
civarındadır. Eylem Planı kapsamında bugüne kadar inşa edilen yeraltı barajları ise 1 hm3’ün
altındadır. Eylem Planı lansman toplantısında yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre
100 tesiste 50 milyon m3 su depolanacağı ifade edilmiştir. Buna göre tesis başına ortalama 0,5
hm3 kapasite anlaşılmaktadır. Bütün bu verilere göre, yeraltı barajlarının yerel ölçekte içme,
sulama veya sanayi suyu ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olabildiği, büyük
şehirlerin içme suyu veya geniş arazilerin sulama suyu ihtiyacına yeterli olmadığı sonucu
çıkmaktadır. Bununla birlikte, kuraklık ve iklim değişimine karşı yerüstü depolamalarına göre
daha güvenli ve sürdürülebilir olmasından hareketle, yerüstü depolamalarına takviye olarak
veya küçük ve orta ölçekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeraltı barajlarının yapımına
devam edilmesi, ayrıca yeraltısuyu yapay besleme projelerinin desteklenmeye devam edilmesi
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeraltı barajı, yeraltısuyu yapay besleme, Yeraltı Barajları Eylem Planı,
Türkiye
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UNDERGROUND DAMS AGAINST DROUGHT: AN EVALUATION ON THE BASIS
OF THE “UNDERGROUND DAMS ACTION PLAN”
ABSTRACT
An underground dam is constructed as a barrier perpendicular to the groundwater flow
direction in order to store water in the underground porous and permeable geological
environments. It has important advantages such as no evaporation loss compared to surface
dams, no land loss due to the reservoir, dam body and water intake structure being
underground, being cheap, being safer against anthropogenic pollutants. The most important
disadvantage is that less water can be stored compared to surface dams with the same
reservoir volume.
Underground dam constructions started in the 1980s by using the developing technologies in
engineering in the world. It was built to meet the small-scale drinking and irrigation water
needs of mostly rural areas in Africa and some Middle-Eastern countries and Brazil. In
countries such as Japan, China and Korea, projects with larger capacity and various dam types
have been implemented. In Turkey, some small underground dams were built between 1960
and 2003. In the early 2000s, larger and more functional underground dams were built by
various institutions in the interior of Turkey. Those built in Kırıkkale-Yahşihan, AnkaraKalecik (Malıboğazı), Çorum-İskilip and Elazığ-Baskil are the most famous examples.
The Ministry of Agriculture and Forestry started to implement an action plan in 2019 with the
slogan "100 underground dams in the 100th anniversary of the Republic". According to this
action plan carried out by the General Directorate of State Hydraulic Works (DSI), it is aimed
to construct at least 100 underground dams and groundwater artificial recharge facilities
throughout the country by 2023. At the beginning of 2022, it was announced that the number
of facilities to be built within the scope of the action plan will reach 150. It was emphasized
that the action plan was implemented as a solution against drought by DSI and the Ministry,
and this aspect was covered in the press and media.
The capacity of most of the underground dams known in the world is below 5 hm3/year.
There are only one or two facilities with a capacity of more than 10 hm3. The capacity of the
largest (Baskil underground dam) built before the Underground Dams Action Plan in Turkey
is around 6 hm3/year. The underground dams constructed so far within the scope of the
Action Plan are below 1 hm3. According to the statements made by the authorities at the
launch meeting of the Action Plan, it was stated that 50 million m3 of water will be stored in
100 facilities. Accordingly, an average capacity of 0.5 hm3 is understood. According to all
these data, it is concluded that the underground dams can have the capacity to meet the
drinking, irrigation or industrial water needs at the local scale, and that the drinking water of
the big cities or the irrigation water of the large lands are not sufficient. However, it is
important to continue the construction of underground dams as a supplement to surface
storage or to meet small and medium-sized needs, and to continue to support groundwater
artificial recharge projects, considering that they are safer and more sustainable than surface
storages against drought and climate change.
Keywords: Underground dam, artificial groundwater recharge, Underground Dam Action
Plan, Turkey
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1. GİRİŞ
Suyun yeraltında depolanması çok eskilere dayanmakla birlikte, dünyada bugünküne benzer
mühendislik ölçütleriyle baraj inşa ederek yeraltısuyunun gözenekli jeolojik ortam içinde
depolanması veya var olan suyun arttırılmasına geçtiğimiz yüzyılın sonlarında başlamıştır.
Son 40 yılda inşa edilen yeraltı barajları konusunda çok fazla olmamakla birlikte literatürde
Japonya başta olmak üzere, Brezilya, Hindistan, Kore, Çin ve bazı Afrika ülkelerindeki
uygulamalara ait bilgiler (İshida vd. 2003, 2011; Nagata vd, 1993; JGRA, 2004.
bulunmaktadır. Türkiye’de 1960’lı yıllardan başlayarak küçük kapasiteli de olsa yeraltı barajı
uygulamaları olmuştur. Son 20 yılda Türkiye'nin yarı kurak bölgelerinde çeşitli kurumlar
tarafından daha büyük kapasiteli yeraltı barajları inşa edilmiştir (Apaydın vd., 2005; Apaydın
2009; Apaydın 2014; Apaydın vd. 2015). Yahsihan (Kırıkkale) ve Malıboğazı (Ankara)
yeraltı barajları, Türkiye'de 21. yüzyılın başlarındaki inşa edilen ilk örneklerdir.
Yahşihan yeraltı barajı 2003 yılında içme, Malıboğazı yeraltı barajı ise sulama amacıyla 2004
yılında inşa edilmiştir. Bu tesislerde su cazibeyle elde edilmektedir. 2010 yılında hizmete
giren İskilip yeraltı barajı ise, o zaman 20 bin nüfusa sahip İskilip (Çorum) ilçesinin içme
suyuna önemli oranda takviye yapmaya başlamıştır. Cazibeli olan bu baraj sayesinde, pompa
ile çalışan ve enerji maliyeti yüksek olan kuyuların kullanılmasına gerek kalmamıştır.
İç Anadolu'da 2003-2010 yılları arasında inşa edilen yeraltı barajları ile ilgili yayınlar ve
basında çıkan haberler konuya az da olsa dikkat çekmiş, böylelikle yeraltı barajları inşa
ederek su elde etme fikri DSİ ile birlikte valilik ve belediyelerin gündemine girmiştir. Sancar
yeraltı barajı Eskişehir Valiliği tarafından Seyitgazi ilçesinde 2007 yılında, Baskil yeraltı
barajı ise Elazığ Valiliği tarafından 2011 yılında yapılmıştır (Apaydın, 2014). Bu barajlar
sulama amaçlı olarak verimli bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Ankara'nın Elmadağ
ilçesindeki Kargalı barajının hem yerüstü, hem de yer altı depolaması vardır (Apaydın ve
Zengin 2016). İnşaat 2011 yılında başlamış ve baraj 2013 yılının Aralık ayında hizmete
girmiştir.
Yukarıda en çok bilinenlerine değinilen yeraltı barajları konusunda Türkiye’deki son önemli
gelişme 2019 yılında uygulamaya konulan Yeraltı Barajları Eylem Planı’dır. Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2019 yılında "Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeraltı barajı" sloganıyla bir eylem
planı uygulamaya başlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen
bu eylem planına göre, 2023 yılına kadar en az 100 yeraltı barajı ve yeraltı suyu yapay
besleme tesisinin inşa edilmesi hedeflenmiştir. 2022 yılı başında, eylem planı kapsamında
inşa edilecek tesis sayısının 150’yi bulacağı duyurulmuştur. DSİ ve Bakanlık tarafından
eylem planının kuraklığa karşı çözüm olarak uygulandığı belirtilerek, basın ve medyada bu
yönüyle işlenmiştir.
Bu bildiride, Yeraltı Barajları Eylem Planı ile birlikte su mühendisliği sektöründe son yıllarda
yer tutan yeraltı barajları ve yeraltısuyu yapay besleme yapılarının ülkemizde
uygulanabilirliği, tesislerin kapasiteleri, eylem planından beklenen sonuçlar vb. hususlar
irdelenmekte ve bazı önerilere yer verilmektedir.
2. YERALTI BARAJLARINDA GÖVDE TİPLERİNE GÖRE SUYUN ELDE
EDİLMESİ
Yeraltı barajlarında gövde tipinin seçimi amaca, işleve ve malzeme koşullarına bağlı olarak
değişmektedir. Baraj gövde tipine de bağlı olarak su temini için bir yeraltı barajında en önemli
konu suyun nasıl elde edileceği ve tesisin nasıl işletileceğidir. Pompajlı projelerde iş, baraj
arkasındaki rezervuarda üretim kuyuları ile yeraltısuyunun sızdırmazlığını sağlayacak
gövdenin inşası ve pompalanmasından ibarettir.
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Su cazibeyle elde edilecekse suyun hangi seviyeden alınacağı (alttan, ortadan veya taşırmalı
gövde üzerinden), su alma yapısının nasıl inşa edileceği, suyun mansap bölgesine nasıl
iletileceği ve yeryüzüne nasıl ve nerede çıkarılacağı proje aşamasında belirlenmektedir.
Dünyada bilinen eski küçük yeraltı barajlarında gövde toprak (kil), beton, tuğla veya taş örme,
plastik vb. malzemeden inşa edilmiştir (Nilsson 1988). 20. Yüzyılın sonlarından itibaren inşa
edilen daha büyük boyutlu ve kapasiteli barajlarda gövde tipi toprak dolgu, beton, plastik
beton, enjeksiyon, jet kolon ve kesişen kazık yöntemleri uygulanmıştır (Apaydın 2014).
Türkiye’de ise Yeraltı Barajları Eylem Planı’ndan önce inşa edilenler toprak dolgu ve beton
gövde tiplidir. Eylem Planı kapsamında birkaç projede plastik beton (slurry wall) yöntemi ilk
defa uygulanmıştır.
Topoğrafik durum (özellikle arazi eğimi) ile gövde tipi yeraltı barajlarının cazibeli veya
pompajlı inşa edilmesinde belirleyicidir. Örneğin, yüksek eğimli vadilerde alüvyal akiferlerde
inşa edilen yeraltı barajlarında, baraj arkasında önemli bir ek hacim kazanılamayacağı için
dipten su alınmasına gerek yoktur. Bu gibi durumda su, gövde üzerinden cazibeyle alınabilir.
Ancak düşük eğimli vadilerde ve kalın akiferlerde hem kuyulardan pompaj, hem de cazibeli
yöntem düşünülebilir. Cazibeli yöntem seçilirse suyun mümkün olduğunca derinden alınması
ve böylece su alma kotu üzerinde akifer hacminin fazla olması tercih edilmelidir (Apaydın,
2022).
Su alma yapısı ne kadar derine inşa edilirse, cazibe ile o kadar fazla su alınabilmekle birlikte,
su alma seviyesi derine indirildikçe, suyun barajın mansabında yeryüzüne kendi akışıyla
çıkarılabilmesi için boru uzunluğu ve kazı hacmi artışına bağlı olarak maliyeti artmaktadır
(Apaydın, 2019). Kuyulardan pompalama planlanıyorsa, kuyu yerlerinin seçimi, kuyu çapları
ve diğer özelliklerin belirlenmesi için ayrıntılı bir hidrojeolojik çalışma yapmak gerekir.
Türkiye'de son 20 yılda eylem planından önce inşa edilen yeraltı barajlarının tamamına yakını
cazibelidir. Sadece Elmadağ Kargalı barajı, dağıtım deposuna terfi ile işletilmektedir.
Yeraltı barajlarında suyun cazibeyle veya pompajla (terfi ile) elde edilmesinde veya hangi
seviyeden alınmasında gövde tipi de belirleyicidir. Toprak dolgu veya beton gövdeli yeraltı
barajları akiferin tabanına kadar açık kazı yapılarak gövdenin geçirimsiz formasyona
oturtularak yükseltilmesi şeklinde olduğundan, su alma seviyesi fiziki ve ekonomik şartlara
göre tabanda veya daha yukarı kotlarda seçilebilmektedir. Ancak plastik beton, klasik
enjeksiyon yöntemlerinin uygulandığı kaya ortamlarında (çatlaklı kaya ve karstik akiferler) su
ya gövde üzerinden cazibeyle, ya da gövde gerisinde inşa edilen sondaj kuyularından
pompajla elde edilebilmektedir. Örneğin, Japon adalarında sahil akiferlerindeki bütün yeraltı
barajları pompajlıdır. Ülkemizde eylem planı kapsamında inşa edilen plastik beton gövdeli
Bartın-Bahçecik yeraltı barajında su, gövde arkasında inşa edilen drenaj borularıyla toplanıp,
cazibeyle mansaba iletilmektedir.

3. YERALTI BARAJLARININ BOYUTLARI VE KAPASİTELERİ
Yeraltı barajlarının yerüstü barajlarına göre buharlaşma kaybının olmaması, arazilerin su
altında kalmaması, kirlenmeye ve başka dış etkilere karşı daha güvenli olması gibi önemli
avantajları bulunmakla birlikte en önemli dezavantajı, depolama kapasitesinin düşük
olmasıdır. Çünkü, yerüstü barajlarında rezervauar tamamen su ile dolu iken, yeraltı barajı
rezervuarında su ancak taneler arasında veya kırık-çatlakla içinde depolanmaktadır. Bu
nedenle, barajın toplam depolama hacmi büyük olsa bile, gözeneklerin boyut ve fazlalığı
belirleyicidir. Bununla birlikte, baraj rezervuarına menba taraftan veya yerüstü su
kaynaklarında her mevsim beslenmenin olması bu olumsuzluğu büyük ölçüde ortadan
kaldırmaktadır.
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Sonuç olarak, yeraltı barajlarında sadece jeolojik ortamın katı iskeletine göre rezervuar hacmi
ve depolama katsayısı değil, dinamik olan beslenme koşullarını da dikkate almak gerekir. Bu,
hem uzmanlığı hem de yer seçimi ve projelendirme aşamasında yeterli süre inceleme,
araştırma ve ölçüm yapılmasını gerektirmektedir.
Ülkemizde bu güne kadar inşa edilen yerüstü barajlarından sulama ve içme amaçlı olanların
kapasiteleri (depolama hacimleri), milyon metreküpten milyar metreküpe kadar çok geniş bir
aralıkta değişmektedir. Gövde yükseklikleri ise 15 m’den 200 m arasında olup, çoğunlukla
100 m’nin altındadır. Türkiye’de eylem planından önce inşa edilen yeraltı barajlarında gövde
yüksekliği 31,5 m ile Elazığ Baskil’de inşa edilen yeraltı barajıdır. Ankra-Kalecik-Malıboğazı
yeraltı barajında gövde yüksekliği 20,6 m’dir. Bu iki baraj da sulama amaçlı ve toprak dolgu
olup, geçirimsizlik gövde ortasındaki sıkıştırılmış killi malzemeyle sağlanmaktadır. Yahşihan
yeraltı barajı 14 m, İskilip yeraltı barajı ise 13 m gövde yüksekliğine sahiptir. Kret uzunlukları
sırasıyla, 92, 50, 20, 55 m’dir. Yıllık kapasite ise Baskil’de ortalama 6, Malıboğazı’nda 0,8-2,
İskilp’te 0,7-1,6 hm3’dür. Yeraltı Barajları Eylem Planı kapsamında inşa edilen barajlarda
basına yansıyan verilere göre depolama hacimleri veya elde edilebilecek su miktarı 1 hm3’ün
altındadır. Bakanlığın eylem planı açılış töreninde yaptığı açıklamaya göre 100 adet tesisten
50 hm3 su elde edileceği açıklanmıştır. Buna göre tesis başına ortalama depolama kapasitesi
0,5 hm3 olmaktadır. Bu miktar, eylem planından önce inşa edilen örneklere göre daha düşük
olmakla birlikte, eylem planı kapsamında büyük barajlarda kapasitenin 1 hm3’ün üzerine
çıkması muhtemeldir.

4. “YERALTI BARAJLARI EYLEM PLANI” KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN
YAPILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Eylem Planı kapsamında yeraltı barajı ve yeraltı suyu yapay besleme uygulaması olmak üzere
iki ana proje türü söz konudur (Şekil 1). Alınan bilgilere göre, yeraltı barajlarından tercihan
suyun cazibeyle ile elde edilmesi amaçlanmaktadır. Eylem Planı kapsamındaki yeraltı
barajları için gövde yapımında çoğunlukla kil ve betonun tercih edildiği, birkaç projede ise
plastik beton gövde tipinin de uygulandığı görülmektedir. Eylem Planı kapsamında
uygulanmaya başlanan yeraltısuyu yapay besleme projeleri beş tiptir. Birincisi; yerüstü
sularını yağışlı mevsimlerde akifer ile yüzeyde buluşturan ve besleme hendekleri vasıtasıyla
yeraltına sızmayı sağlayan yapılardır. İzmir-Tire’de uygulaması yapılmıştır. Yeraltısuyu
besleme yapılarından ikinci tip, daha önce Şanlıurfa-Cırcıp’ta yapılana benzer şekilde beton
veya toprak gövde arkasında depolanan yerüstü suyunun rezervuarda yeraltısyunu beslemesi
şeklindedir. Üçüncü tip yeraltısuyu besleme yöntemi ise, yerüstü sularını obruklar vasıtasıyla
yeraltına verilmesidir. Bunun ilk örneği Mavi Tünel’den Hotamış depolamasına su ileten
kanaldan tahliye prizi vasıtasıyla Konya’daki Timraş Obruğu’na doğrudan su verilmesidir.
Besleme kuyuları yöntemi ise yerüstü sularının kuyu vasıtasıyla akiferle buluşturulmasıdır.
Bunun bir örneği, Eskişehir-Seyitgazi’de uygulanmıştır. Yeraltı Barajları Eylem Planı
kapsamında yukarıdaki yöntemlerin yanısıra, daha önce Antalya bölgesinde uygulanan,
kaynakların boşalım kotunun yükseltilmesi suretiyle akifer içinde depolamanın artırılması
şeklindeki model de uygulanmaya başlamıştır. Bunun bir örneği Antalya-Elmalı’da bulunan
Kazanpınar kaynaklarıdır. Ülkemizde sediment tutucu olarak inşa edilen yapıların su
depolama amacıyla da kullanılabileceği dikkate alınarak, eylem planı kapsamındaki ilk
örnekler uygulamaya konulmuştur (Apaydın, 2022).
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Şekil 1. Yeraltı Barajları Eylem Planı (YEP) kapsamındaki proje çeşitleri (Apaydın,
2022)
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Özellikle kurak veya yarıkurak bölgelerde inşa edilen yerüstü barajlarının rezervuarlarına
giren akımlar yıllara göre çok değişiklik gösterebilmekte, kurak yıllarda yeterli su
depolanamamaktadır. Bu durum sürdürülebilir su kullanımı ve su yönetimi açısından
sorundur. Yeraltı barajları, küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için özellikle kuraklıklara karşı
uygulanan bir model olup, bazen tek başına sürekli bir su kaynağı, bazen de yerüstü su
rezervurlarının kurak yıllardaki açığını kapatan bir stepne görevini yerine getirmektedir.
Yeraltı barajları ve yeraltısuyu yapay besleme teknikleri yeraltı suyu seviyesinin aşırı
kullanım nedeniyle düşmesine veya kuraklıklarda geçici düşümlere karşı da bir çözüm
modelidir. Yeraltı barajlarının, doğru teknik ve kaliteli malzemelerle inşa edilmesi halinde en
az 50-60 yıl işletme ömrü vardır. Ayrıca, faydalı ömrü tamamlandığında barajın arkasına
yenisini inşa etmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla yeraltısularını geliştirme
yöntemlerinden yeraltı barajları ve yeraltısuyu yapay besleme projelerinin ülkemizde
yaygınlaştırılması gerekir. Bununla birlikte, yeraltı barajlarında kapasitenin büyük kentlerin
içme veya geniş arazilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için tek başına yeterli
olamayacağı, ancak takviye olarak önemli katkı yapabileceği, ilçe-belde-köy ölçeğindeki
yerleşimlerin su ihtiyacının karşılanmasında veya küçük-orta ölçekli (birkaç yüz hektara
kadar) sulama ihtiyaçlarına cevap verebileceği bilinmelidir. Uygulamadan başarılı sonuç
alabilmek için sadece yer seçimi, planlama, proje ve inşaatın doğru yapılması yeterli
olmamakta, işletme süresince bakım-onarım, izleme ve korumanın da eksiksiz yapılması
gerekir. Yukarıdaki huşuların eylem planı ve daha sonra uygulanacak projelerde dikkate
alınması, eylem planı kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların ve elde edilen sonuçların
gelecekteki projelerde faydalanılmak üzere kayıt altına alınması ve sektör ile paylaşılması
önem taşımaktadır.
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Abstract
With the technology that's evolving today, there's a lot of tailings in the mining industry. This
causes mining companies to have environmental problems, as well as being stored in a clear
or in an area. Contact with water and oxygen of sulfur-content tailings, especially in metallic
ore, causes Acid Mine Drainage (AMD) and causes irreversible damage to the environment.
Environmental damage and high costs arising during disposal by traditional methods such as
storage of these tailings in the tailings dam can be significantly reduced by the use of these
tailings e as raw materials in different and large industries such as concrete. However, the use
of these tailings by substitution in place of cement and aggregate will result in less
environmental damage to the quarry. Therefore, in this study, mortar mixtures were prepared
by substituting lead-zinc tailings at 0, 10, 20, 30, 50, 75 and 100 % instead of standard sand.
In addition, the control sample with only 1350 g of standard sand has been poured where the
lead-zinc tailings material is not added. According to TS EN 196-1 standard, at least 3
samples are produced in 40x40x160 mm3 and for each mixture ratio. All mixtures use 225 g
water and 450 g CEM I 42.5 R type Portland cement. The mortar mixtures were removed
from the mold after 24 hours and kept in water at 20 ± 2 ºC until the day of the experiment.
The flexural and compressive strength of these concrete samples prepared later were analyzed
from the mechanical properties. In this context, 28-day hardened mortar samples were tested
for compressive strength and flexural strength according to TS EN 196-1 standard. According
to the results obtained; It was observed that the samples containing tailings in the range of
20%-40% showed a strength above the standard in compressive strength and catching the
standard in bending strength.
Keywords: lead-zinc, compressive strength, flexural strength, concrete, tailings
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KURŞUN-ÇİNKO ATIKLARININ BETONDA KULLANIMIN ARAŞTIRILMASI
Özet
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte madencilik sektöründe çok fazla atık oluşmaktadır.
Oluşan bu atıkların bertarafı ya da bir alanda depolanmasıyla birlikte madencilik firmalarına
çevresel problemler meydana gelmesine sebep olmaktadır. Özellikle metalik cevherler
içerisinde yer alan sülfür içerikli atıkların su ve oksijen ile teması Asit Maden Drenajına
(AMD) sebebiyet vermekte ve çevreye geriye dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Bu
atıklarının; atık barajında depolanması gibi geleneksel yöntemlerle bertarafı sırasında ortaya
çıkan çevresel hasar ve yüksek maliyetler, bu atıkların beton gibi farklı ve büyük
endüstrilerde hammadde olarak kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir. Bununla birlikte;
bu atıkların çimento ve agrega yerine ikame edilerek kullanılması taş ocaklarının çevreye
daha az zarar vermesini sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, kurşun-çinko atıkları standart
kum yerine % 0, 10, 20, 30, 50, 75 ve 100 oranlarında ikame edilerek harç karışımları
hazırlanmıştır. Ayrıca, kurşun-çinko atık malzemesinin ilave edilmediği sadece 1350 g
standart kumun olduğu kontrol numunesi de dökülmüştür. TS EN 196-1 standardına göre
40x40x160 mm3 ölçülerinde ve her bir karışım oranı için en az 3 adet numune üretilmiştir.
Tüm karışımlarda 225 g su ve 450 gr CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu kullanılmıştır.
Harç karışımları 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmış ve deney gününe kadar 20±2 ºC'de suda
bekletilmiştir. Daha sonra hazırlanan bu beton numunelerinin mekanik özelliklerinden olan
eğilme ve basınç dayanımları incelenmiştir. Bu kapsamda 28 günlük sertleşmiş harç
numunelerine TS EN 196-1 standardına göre eğilme ve basınç dayanımı testleri yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre; %20-%40 aralığında atık içeren numunelerin basma dayanımında
standardın üzerinde, eğilme dayanımında ise standardı yakalayan bir dayanım gösterdiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: kurşun- çinko, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, beton, atık.
1. GİRİŞ
Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık
oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir. Atık
Yönetimi Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,
geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf
işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir(Atık Yönetimi
Yönetmeliği, 2015).
Madencilik faaliyetleri tarihin başından beridir insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda onun
yaşamı içerisinde yer almış, insanoğlunun gelişimi ile paralel bir şekilde gelişmiş önemli bir
alandır. Günümüz endüstrisinde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle 20.yüzyıldan
itibaren artan nüfus-artan ihtiyaçlar ve ilerleyen teknoloji doğrultusunda devasa şekilde
gelişmiştir. Bu gelişim yanında bazı önemli sorunları da getirmiştir. Bunlardan en
önemlilerinden birisi çevresel sorunlardır. Maden atıklarından doğan çevresel etkiler; su
kirliliği - asit maden drenajı, yeraltı ve yerüstü su dengesinin bozulması, tarım ve orman
bölgelerinin bozulması, toprak dengesinin bozulması, gürültü kirliliği ve toz, katı atıkların
oluşması ve bertaraf edilmemesi, hava kirliliğidir. Gerek uygun görüldüğü şekilde madencilik
faaliyetleri yapılmaması gerek bu konudaki mevzuatlara uyulmaması gibi sebeplerden dolayı
bu sorunlar oluşmaktadır. Özellikle metalik madenlerin proses atıkları gerekli depolama veya
bertaraf işlemleri uygulanmaz ise çok büyük tahribatlara yol açabilmektedir.
Madenlerin proses artıklarının beton üretiminde kullanılması ile ilgi çeşitli bazı çalışmalar
yapılmıştır.
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Çullu (2018)çalışmasında; kurşun-çinko maden artığı kayaçlarla üretilen betonların mekanik
ve fiziksel özelliklerini incelemiş, kurşun-çinko madeni atığı ile kayaçlardan elde edilen
agregalar ve Kireçtaşı agregalarını birbirleri arasında %25-%50-%75 oranlarında yer
değiştirilerek beton karışımları oluşturmuştur. TS 802 referans alınarak C16/20, C25/30 ve
C35/45 olmak üzere 3 farklı basınç dayanımı sınıfında karışım dizaynları yapılmıştır.
Pasa’nın beton karışımına giren agrega içeresindeki oranının artışına bağlı olarak mekanik
özelliklerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Mesci vd. (2011) ise bakır atıklarının beton
teknolojisinde kullanılabilirliğini araştırmışlardır ve deneysel bir çalışma yapmışlardır. Bakır
atığı katkılı karışımların beton deney sonuçları, basınç dayanımı değerleri göz önünde
bulundurularak irdelendiğinde, % 7.5 bakır atığı + % 92.5 CEM I karışımıyla yapılmış olan
betonun, bakır oranları değiştirilerek yapılan karışımlara oranla daha iyi sonuç verdiği
görülmektedir. Farklı oranlarda bakır atığı katkılı çimentoların 2, 7, 28 ve 90 günlük basınç
dayanımları referans çimento değerleriyle karşılaştırıldığında artan bakır atığı ilavesiyle
basınç dayanımlarının düştüğü gözlenmiştir. Ancak %2.5 bakır atığı ilavesi ile yapılan deney
sonuçlarının referans değerlerle uyumluluk gösterdiği belirlenmiştir. Beton deney sonuçları
incelendiğinde bakır atığı miktarının artmasının basınç dayanımları üzerinde azalan bir etki
göstermediği, referans değerlerle karşılaştırıldığında basınç dayanım oranlarında bir miktar
düşme olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak bakır endüstrisi atıklarının çimento ve beton
üretiminde kullanımı ile atığın zararlı etkilerinin zararsız hale getirilmesi sağlanmakta aynı
zamanda bu teknolojinin giderek artan hammadde gereksiniminin bir kısmı karşılanmaktadır.
Ayrıca, agrega olarak çinko madeni cürufu kullanımın beton basınç dayanımına etkisi
çalışmasında 5-15 mm ve 0-5 mm tane boyutlarında ayrılmış ve agreganın yerine beton
bileşimlere ilave edilmiştir, 15×15×15 cm3 boyutlarında küp numuneler hazırlanmış ve 7, 14
ve 28 gün olgunlaştırılmıştır. Olgunlaştırılan numunelerin basınç dayanım testleri yapılmıştır
ve referans numune ile kıyaslanmıştır. 5-15 mm ve 0-5 mm tane boyutlu cüruf içeren
numunelerde standarda eşdeğer dayanımlı ve daha hafif beton numuneler elde edilmiştir
(Bayer Öztürk, 2018).
Maden atıkları değerlendirilerek depolama, bertaraf gibi işlemlerin uygun yapılmaması
sonucu atıkların çevreye verebileceği zararın önüne geçilebilir. Ayrıca atıklar
değerlendirilerek ekonomik olarak da katkı sağlar. Bazı maden atıkları çeşitli alanlarda ek
katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir. Metalik madenlerin proses atıkları da beton
üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde artıklardan doğacak olası
çevresel sorunlarında önüne geçilebilir.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmamızda kullanılan kurşun-çinko madeni artıkları Balıkesir-Balya bölgesindeki Esan
kurşun-çinko işletmesinden temin edilmiştir. Atığın tane boyutu 30-40 mikron aralığındadır
(Şekil 1).
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Şekil 1. Pb-Zn maden artığı.
Beton karışımlarında, TS EN 196-1’e uygun CEM I 42.5 R Portland Çimentosu
kullanılmıştır. TS EN 196-1 de belirtilen CEN referans kumu, tercihen yuvarlak tanecikli ve
silisyum dioksit miktarı en az % 98 olan doğal silis kumu kullanılmıştır. Tane boyutu dağılımı
Tablo 1’de verilen limitler arasındadır.

Tablo 1. CEN referans kumu tanecik boyutu dağılımı

Beton karışımlarında, Harcın kıvamını ve betonun stabilitesini arttırmak amacıyla süper
akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Karışımda su olarak şebek suyu kullanılmıştır.

2.1. Yöntem
Yapılan çalışmada betonların üretimi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Maden Mühendisliği
laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Tedarik edilen Pb-Zn atıkları, atığın okside olmasının
engellenmesi amacıyla varillerin içerisinde bir miktar su ile getirilmiştir. Kullanılacak olan
atık 24 saat etüvde bekletilerek kurutulmuştur. Tüm deney çalışması TS EN 196-1 standardına
uygun olarak yapılmıştır. Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen miktarlara göre beton karışımları
hazırlanmıştır.
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Toplam 1350 g olan atık+kum oranları değiştirilerek karışımlara eklenmişlerdir.
Atık+kumdaki atık oranı %100-75-50-40-30-20-10-5 olacak şekilde karışıma farklı oranlarda
eklenerek oluşturulan numuneler, basınç dayanımı ve eğilme testlerine tabi tutulmuşlardır.

Atık+Kum
Çimento
Su
Katkı

Tablo 2. Referans malzeme miktarları.
1350 g
450 g
225 g
Çimento miktarının %1-4’ü arası sıvı akışkanlaştırıcı eklendi.

Beton numunelerin karıştırılması işlemi Şekil 2’deki harç makinası yardımıyla TS EN 196-1
standardına göre yapılmıştır.

Tablo 3. Pb Zn atık ikameli Karışımdaki malzeme miktarları
Atık Oranı
Atık
Kum
Çimento
Su
Katkı
%100 Pb Zn
1350 g
0g
450 g
225 g
4,5 g
%75 Pb Zn
1012,5 g
337,5 g
450 g
225 g
9g
%50 Pb Zn
675 g
675 g
450 g
225 g
18 g
%40 Pb Zn
540 g
810 g
450 g
225 g
18 g
%30 Pb Zn
405 g
945 g
450 g
225 g
18 g
%20 Pb Zn
270 g
1080 g
450 g
225 g
18 g
%10 Pb Zn
135 g
1215 g
450 g
225 g
18 g
%5 Pb Zn
67,5 g
1287,5 g
450 g
225 g
18 g

Şekil 2. Harç makinası

Şekil 3. Harç karışım örneği
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Şekil 2’deki harç makinası ile hazırlanan numuneler (Şekil 3), 40mmx40mmx160 mm’lik 3
ayrı kalıba koyulur (Şekil4) ve üzeri cam ile kapatılıp 24 saat beklenmiştir.

Şekil 4. Numunelerin kalıp içerisindeki görünümü

Şekil 5. Numunelerin kalıptan çıkarılması
24 saat sonrasında kalıptan numuneler çıkartılıp (Şekil 5) 20(±1) suda kürlenmesi için etüv
cihazına konulur. Burada 28 günlük süre boyunca kalan numuneler (Şekil 6), 28 günün
sonunda etüvden çıkartılıp TS EN 196-1 standardına göre basınç dayanımı ve eğilme
dayanımı testlerine tabi tutulmuştur.
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Şekil 6. Numunelerin 28 gün etüv cihazına alınması işlemi
3. BULGULAR
Hiç atık içermeyen referans numunesi ve % 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75 ve 100 Pb –Zn atık ikame
edilen numuneler; 28 gün suda kürlenmeye bırakıldıktan sonra eğilme ve basma dayanımı
testlerine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 7. Eğilme deneyi sonuçları
Şekil 7’de görüldüğü üzere; referans numunemizin (% 0 atık içeren) dayanım değeri 14
MPa’dır. Diğer Pb-Zn ikameli numunelerin eğilme dayanım sonuçlarını incelediğimizde ise
13.02-14.31 MPa eğilme dayanımı değerleri aldığı görülmektedir. %20-%40 aralığında atık
içeren numunelerin eğilme dayanımı referans numune değerini yakaladığı, %40’tan fazla ve
%20’den az atık içeren beton numunelerinde ise referans numune değerinin altında kaldığı
görülmüştür.
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Şekil 8. Basınç dayanımı sonuçları
Basma dayanımı testi incelendiğinde; %20-%40 oranlarında Pb-Zn atığı içeren numunelerin
referans numunenin (% 0 atık içeren) basma dayanımından daha yüksek olduğu görülmüştür.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan deneysel çalışmalarda kurşun-çinko atıklarıyla üretilen numuneler eğilme dayanımı
ve basma dayanımına tabi tutulmuştur. % 20-40 oranlarında atık içeren numunelerin, referans
(% 0 atık içeren) numuneye göre daha yüksek eğilme ve basma dayanımı değerlerine ulaştığı
görülmüştür. Pb-Zn atığı kalsiyum ve silikat içerdiği için bağlayıcılığı yüksektir. Bu nedenle;
uygun ortamda puzolanik özellik göstermiştir. Atığın tane boyu 30-40 mikron arasında
olduğundan, bu ince boyutlu tane boşlukları araları doldurarak dayanımı arttırmaktadır.
Numunelerinin %40’dan fazla ve %20’den az atık içerdiği numunelerde ise referans
numuneden daha az bir basma dayanıma sahip olunduğu görülmüştür. %40’tan fazla ve
%20’den az atık içeren numunelerde yüzey alanındaki değişim ve çimento miktarının
bağlayıcılık için istenen seviyede olmaması nedeniyle bu oranlara sahip Pb-Zn içeren
numunelerin referans numune dayanım değeri altında bir dayanıma sahip olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte bu oranlarda işlenebilirliğin de daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu
sonuçlar; bize kurşun-çinko artıklarının beton üretiminde belirli oranlarla kullanılabileceğini
göstermektedir.
Teknolojide oluşturulan yeni proseslerle birlikte giderek artan bir biçimde çevresel etkiler
ortaya çıkmaktadır. Bu çevresel sorunlardan biri de kurşun-çinko gibi metalik madenlerin
atıklarıdır ve çevre için tehdit oluşturmaktadır. Asit maden drenajı ve diğer doğayı tahrip eden
sorunlara karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. Bu kapsamda; Kurşun-çinko artıklarından
üretilen betonlar ile hem artıkların çevresel sorunlar oluşturmasının önüne geçilmiş ve
atıkların yeniden farklı bir sektörde kullanımıyla artı bir değer üretilmiştir.
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Abstract
There is a lot of tailings in both marble pit mining and marble processing facilities. Most of
these tailings are reusable in different sectors. In some industries, there is a small amount of
use of these tailings. However, given the existing marble pit mining and marble processing
facilities in Turkey, this amount is very small and a large amount of marble tailings is stored
in storage areas. In this case, it presents environmental and legal challenges to the mining
industry. Therefore, in this study, mortar mixtures were prepared by substituting marble
tailings with a grain size of 10 mm and above at 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%
and 100% instead of standard sand. In addition, the control sample with only 1350 g of
standard sand has been poured where the marble tailings material is not added. According to
TS EN 196-1 standard, at least 3 samples are produced in 40x40x160 mm3 and for each
mixture ratio. All mixtures use 225 g water and 450 g CEM I 42.5 R type Portland cement.
The mortar mixtures were removed from the mold after 24 hours and kept in water at 20 ± 2
ºC until the day of the experiment. The flexural and compressive strength of these concrete
samples prepared later were analyzed from the mechanical properties. In this context, 28-day
hardened mortar samples were tested for compressive strength and flexural strength according
to TS EN 196-1 standard. Based on the results obtained, marble-based samples provide better
strength than the control sample, and in the flexural strength, it was observed that the control
sample was receiving values below its strength.
Keywords: compressive strength, flexural strength, fine marble, concrete tailings.
İNCE MERMER ATIKLARININ BETONDA KULLANIMIN ARAŞTIRILMASI
Özet
Hem mermer ocak işletmeciliği hem de mermer işleme tesislerinde ortaya çok fazla atık
çıkmaktadır. Oluşan bu atıkların büyük bir kısmı farklı sektörlerde yeniden kullanılabilir
özelliktedir. Bazı sektörlerde az da olsa bu atıkların kullanımı söz konusudur. Ancak
Türkiye’de var olan mermer ocak ve mermer işleme tesisleri düşünüldüğünde bu miktar çok
az olmakta ve çok fazla miktarda mermer atıkları stok sahalarında depolanmaktadır.
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Bu durumda madencilik sektörüne çevresel ve kanuni zorluklar çıkarmaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada, 350 µ ve altı tane boyutuna sahip mermer atıkları standart kum yerine % 0, 5, 10,
20, 30, 40, 50, 75 ve 100 oranlarında ikame edilerek harç karışımları hazırlanmıştır. Ayrıca,
mermer atık malzemesinin ilave edilmediği sadece 1350 g standart kumun olduğu kontrol
numunesi de dökülmüştür. TS EN 196-1 standartına göre 40x40x160 mm3 ölçülerinde ve her
bir karışım oranı için en az 3 adet numune üretilmiştir. Tüm karışımlarda 225 g su ve 450 gr
CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu kullanılmıştır. Harç karışımları 24 saat sonra
kalıplardan çıkarılmış ve deney gününe kadar 20±2 ºC'de suda bekletilmiştir. Daha sonra
hazırlanan bu beton numunelerinin mekanik özelliklerinden olan eğilme ve basınç
dayanımları incelenmiştir. Bu kapsamda 28 günlük sertleşmiş harç numunelerine TS EN 1961 standartına göre eğilme ve basınç dayanımı testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;
mermer ikameli numunelerin, kontrol numunesinden daha iyi dayanım sağladığı, eğilme
dayanımlarında ise kontrol numunesinin dayanımının altında değerler aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: basınç dayanımı, eğilme dayanımı, ince mermer, beton, atık.

1. GİRİŞ
Mermer bloklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında parça ve toz halinde olmak üzere iki tür
atık oluşmaktadır. Bu atıklar çevrede çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır (Şekil 1).
Mermer ocaklarında ve fabrikalarında ortalama olarak üretimin % 40 – 60’ı atık olarak
çıkmaktadır. Türkiye’de yıllık 7 milyon ton mermer üretimi gerçekleşmektedir. Bu durumda
mermer atıklarının miktarı milyon tonlarla ifade edilmektedir. Ortaya çıkan atıkların başlıca
nedenleri; sayalama sırasında, mermer kesilme anında, nakliyatta ve istenilen boyutta mermer
kesilememesinden dolayı oluşmaktadır. Bu atıkların kirlilik yükü fazla olmamakla birlikte
büyük hacimli atıklar olması nedeniyle saklanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu ortaya
çıkan atıkların çevreye zararının yanı sıra, üreticilere milyonlarca lira zarara uğratmaktadır.
Diğer yandan devamlı gelişim gösteren inşaat sektörünün agrega talebi gün geçtikçe
artmaktadır. Ülkemizde yıllık yaklaşık 290 milyon ton civarında agrega üretimi olduğu
bildirilmektedir[1]. Bu çalışmada ince mermer atıklarının değerlendirilmesi ve beton agregası
olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mermer atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak
değişik araştırmacılar tarafından farklı çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu çalışmalara rağmen
endüstriyel uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Ayrıca mevcut
işletmelerde atık sorunu halen devam etmektedir. Ulaşılabilen kaynaklara göre literatürdeki
konu ile ilgili çalışmalar şöyledir: Ceylan ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada mermer
üretiminde açığa çıkan iri mermer atıklarının beton agregası olarak kullanılabilirliği
incelenmiştir. Mermer atık parçaları kontrol grubu kırmataş agregası ile TS 802 standartına
göre beton üretimi yapılmıştır. Çalışma Isparta ili ve çevresindeki mermer fabrikalarından
çıkan mermer atık karışımından oluşan kırılmış agregalar kullanılmıştır. Kontrol grubu olarak
da aynı bölgeden gelen kırmataş agregaları kullanılmıştır. Bağlayıcı olarak CEM I 42.5 tipi
portland çimentosu kullanılmıştır. Beton karışım suyu için kampüs şebeke suyu ve
akışkanlaştırıcı katkı olarak chryso-fluid HP 2124 kullanılmıştır. Çalışmalar kapsamında
agrega deneylerinden elek analizi, Los Angeles aşınma deneyi, birim hacim ağırlık deneyi,
donma-çözünme deneyi, özgül ağırlık, tane yoğunluğu ve su emme deneyleri uygulanmıştır.
Yapılan deneydeki bulgulara göre olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Her iki agregadan çıkan
değerler birbirlerine çok yakın olduğundan mermer atıklarının agrega olarak kullanılabildiğini
göstermiştir [1]. Demir ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ana hammadde olarak
mermer tozu ve katkı olarak diyatomit kullanılmıştır. Bağlayıcı olarak ise CEM I 42.5 R tipi
portland çimentosu, sönmemiş kireç, ham alçı, genleştirici katkı olarak alüminyum tozu
kullanılmıştır.
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Çalışmada ana malzeme olarak kullanılan mermer tozu 100 µm’nin altında elenerek
kullanılmıştır. Çimento, sönmemiş kireç, ham alçı, ve metalik alüminyum tozu sırasıyla
miksere konularak homojen ve sulu kıvamda harç elde edilmiştir. Kabarma ve hidratasyon
sonucu sonrasında örnekler 10x10x10 cm küp numuneler olarak biçimlendirilip ve otoklav
işlemi uygulanmıştır. Basınç mukavemeti değerleri 1.05 ile 2.25 MPa olarak değişmektedir.
Örneklerin birim ağırlık ve basınç mukavemeti değerleri Standart değerlere uyum
sağlamaktadır. Mermer üretiminde önemli oranda ortaya çıkan mermer tozlarının gazbeton
üretiminde kullanılarak hem hammadde olarak kullanımı, hem de doğal çevrenin korunmasına
katkı sağlanacaktır[2]. Özkan, Afyon mermerleri toz atıkları ile Etibank Kırka boraks
atıklarının çeşitli oranlarda karıştırılarak yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sonucu oluşan
numunelerin dayanıklılığı üzerine bir araştırma yapmıştır [3]. Onargan ve Köse, parça ve toz
mermer atıklarının oluşumu ve mermer fabrikalarına uygulanan çevre mevzuatı ile ilgili bir
çalışma yapmıştır [4]. Akbulut ve Gürer, atık mermerlerin asfalt kaplamalarda agrega olarak
değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmıştır [5]. Şentürk, parça mermer atıklarından suni
mermer plağı yapımı konusunda bir deneysel çalışma yapmıştır. Ayrıca toz mermer
atıklarının hava kirliliğinin önlenmesinde kullanılabilirliği ve farklı endüstri dallarında
kullanımı ile ilgili çalışması mevcuttur [6]. Yukarıdaki çalışmalardan da görüldüğü üzere
mermer atıkları ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu toz atıkların yolda ve betonda kullanımı ile
ilgilidir. Bu çalışmada agregaların tamamı ince mermer atıklarından oluşmaktadır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan ince mermer artıkları Marmara adası Dostlar Mermer Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti’den temin edilmiştir. Mermer artıklarının %15-20’si plaka kesimi esnasında
boyutları küçültme esnasında ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu artıklar tesis etrafında görüntü
kirliliğine ve güvenlik açısında risklere yol açmaktadır. Şekil 1’ de maden tesisinin etrafındaki
mermer artıklarının oluşturduğu yığın ve birikinti gösterilmiştir.

Şekil 1. Tesisteki mermer artık yığını
Deneyler için temin edilen ince mermer artıkların (Şekil 2) boyutu ~350µ’dur. Elmas tel
kesme yöntemi ile mermer çıkartımının ana prensibi; mermer kütlesi içinde birbiri ile irtibatlı
yatay ve dikey delikler delinip, elmaslı telin bu deliklerden geçirilerek, delikler arasında kalan
mermer kütlesinin kesilip devrildikten sonra prizmatik bloklar halinde doğranması
(sayalanması) oluşturur. Bu oluşturulan blokları esnasında mermer artıkları meydana
gelmektedir.
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Şekil 2. İnce mermer numunesi
Beton karışımlarında, CEM I 42.5 R Portland Çimentosu kullanılmıştır. TS EN 196-1’e
uygun olarak üretilen çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1. Çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri [7]
Kimyasal Analizler
Oksit (%)
CEM I 42,5 R
TS EN 197-1
SiO2
19.87
(SiO2+ CaO) ≥ %50
CaO
63.65
Al2O3
4.11
≅ %6
Fe2O3
3.44
≅ %3
MgO
1.61
≤ %5
SO3
2.53
≤ %4
Na2O
0.12
(Na2O+ K2O) ≤ %0.6
K2O
0.48
B2O3
C3S
65.52
C3S+ C2S≥ %66.7
C2S
6.44
C3A
5.04
C4AF
10.47
Cl0.004
≤ %0.10
Fiziksel Özellikler
3
Özgül Ağırlık (gr/cm )
3.16
2
Blaine (incelik) modülü (cm /gr)
3440
2800-4000
Priz Başlama Süresi (dakika)
155
≥ 60
Hacimsel Genleşme (mm)
0.8
≤ 10
Mekanik Özellikler
2 günlük basınç dayanımı (N/mm2)
23.6
≥ 20
2
7 günlük basınç dayanımı (N/mm )
42.1
28 günlük basınç dayanımı (N/mm2)
50.2
≥ 42.5
≤ 62.5
TS EN 196-1 de belirtilen CEN referans kumu, tercihen yuvarlak tanecikli ve silisyum dioksit
miktarı en az % 98 olan doğal silis kumu kullanılmıştır. Silis kumunun tane boyut dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. CEN referans kumu tanecik boyutu dağılımı [7]
Kare göz açıklığı (mm) Kümülatif elekte kalan (%)
2.00
0
1.60
7±5
1.00
33 ± 5
0.50
67 ± 5
0.16
87 ± 5
0.08
99 ± 1
Numune hazırlarken kum ile hacimce yer değiştirecek olan mermer artıkları Marmara
Adasından temin edilmiştir. Mermerin tane boyutu 350 mikron boyutundadır. Mermer
artıklarının kimyasal özellikleri Tablo 3’te belirtilmiştir.

Tablo 3. Mermer artığının kimyasal özellikleri [8]
Kimyasal bileşen
Miktar (%)
SiO2
27.65
AlO2
1.08
Fe2O
8.35
MgO
21.87
Özgül yüzey (cm2 /g)
2105
Yoğunluk (g/cm3 )
2.85
Mermer artıklarına yapılan su emme deney sonuçlarına göre süper akışkanlaştırıcı ilavesi ile
karışımlar hazırlandı. Beton karışımlarında, ASTM C 494 F tipine uygun üretilen ve piyasada
en çok tercih süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Süper akışkanlaştırıcı için firmalar
tarafından tavsiye edilen miktarları; çimento ağırlığının % 0.8-3’ü arasındadır. Karışımda su
olarak şebek suyu kullanılmıştır.

2.1. Yöntem
Bu çalışma kapsamında karışımlarda kullanılması gereken malzeme miktarları TS EN 196-1’e
göre belirlenmiştir. Öğütülmüş ince mermer artıkları hacimce %5, %10, %20, %30, %40,
%50, % 75 ve %100 oranlarında kum ile yer değiştirerek kullanılmıştır. Mermer artıkları
karışımdan önce etüvlerde kurutulmaya bırakılmıştır. Tüm malzemeler Şekil 3’te gösterilen
beton mikserinde TS EN 196-1 göre karıştırılmıştır. Belirlenen her orana göre Şekil 4’deki
gibi kalıba 40 mm x 40 mm x 160 mm boyutlarında 3 adet dökülmüştür.

Şekil 3. Karışım mikseri
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1 günlük betonların kalıpta kalmasından sonra numuneler Şekil 5’te gösterildiği gibi 28
günlük küre tabi tutulmuştur. 28 günün ardından numuneler, önce eğilme dayanımı
deneylerine tabii tutulmuştur. Bu deneyin ardında ortadan ikiye ayrılan parçalara basınç
dayanımı deneyi uygulanmıştır.

Şekil 4. Kalıba dökülen numuneler

Şekil 5. Kür havuzuna bırakılan numuneler
Kürlenmeden sonra alınan numuneler eğilme dayanımı deneyi için eğilme dayanımı cihazına
TS EN 196-1’e göre yapılmıştır ve kullanılan cihazın görseli Şekil 6’da belirtilmiştir.

Şekil 6. eğilme dayanımı cihazı
28 günlük kür havuzunda bekleyen beton numuneleri kür havuzundan çıkarılmış ve şekil
6’daki TS EN 196-1’de belirtilen deneyin yapılışı dikkate alınarak numunelerin eğilme
dayanımları ölçülmüştür. Eğilme deneyinin ardından yapılan basınç dayanımı deneyi yine
Şekil 6’daki cihazla TS EN 196-1’de belirtilen talimatlar dikkate alınarak basınç dayanımları
ölçülmüştür.

992

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

3. BULGULAR
3.1. Eğilme dayanımı bulguları
28 günlük kür süresinde sonra eğilme dayanımı yapılan numunelerin deney sonuçları Şekil
7’de verilmiştir. Şekil 7’ye göre; genel olarak numunelerin içerisindeki ince mermer
atıklarının hacimce oranları azaldıkça eğilme dayanımında artış olduğu görülmektedir. % 0
atık içermeyen numune, kontrol numunesidir. İnce mermer atık oranı %5’den %30’a kadar
olan numunelerin eğilme dayanım sonuçları kontrol numunesinden daha yüksek olduğu
görülmüştür. En yüksek değere sahip olan %30 ince mermer atıklı numune %15.92 oranında
kontrol numunesinden daha fazla eğilme dayanımına sahiptir. Hacimce %100 ince mermer
atıklı numune ise en az eğilme dayanımına sahip olan numune olmuştur. Kontrol
numunesinde %96.05 oranında daha az eğilme dayanımına sahiptir.
16,00

EĞİLME DAYANIMI (MPa)

14,00

13,00

13,98

14,45

12,30 12,16

14,23

12,00

15,07
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7,59

8,00
6,00
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2,00
0,00
0

20
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100

120

MERMER ARTIK ORANLARI (%)

Şekil 7. Süper akışkanlaştırıcı ilaveli numunelerin eğilme dayanımı sonuçları
3.2. Basınç dayanımı bulguları
28 günlük kür süresinin ardından numunelere uygulanan eğilme dayanımı deneylerinin hemen
sonrasında yapılan basınç dayanımı deney sonuçları Şekil 8’de verilmiştir.

993

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

50,00
43,41

BASINÇ DAYANIMI (MPa)

45,00
40,00
35,00 31,91
30,00

24,04
21,99

25,00

20,58

18,84

20,00

11,86

15,00
15,65

10,00

7,06

5,00
0,00
0

20

40

60

80

100

120

MERMER ARTIK ORANLARI (%)

Şekil 8. Süper akışkanlaştırıcı ilaveli numunelerin eğilme dayanımı sonuçları
Şekil 8’ de görüldüğü üzere, hacimce mermer atık yüzdesi azaldıkça basınç dayanımı deney
sonuçlarında artış gözlemlenmiştir. %0 ince mermer atıklı numune kontrol numunesi olarak
gösterilmiştir. Kontrol numunesinde daha iyi basınç dayanımına sahip olan %40 ince mermer
atıklı numune olmuştur. Hacimce %40 ince mermer atıklı numune kontrol numunesinden,
%36.04 oranında daha yüksek basınç dayanımına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Basınç
dayanımı en az olan numune ise hacimce %100 ince mermer atıklı numune olmuştur. Kontrol
numunesinden %351.98 oranında daha az basınç dayanımına sahip olduğu gözlemlenmiştir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada mermer fabrikalarında ortaya çıkan ince mermer artıklarının agrega yerine
kullanımı araştırılmıştır. Marmara Adasındaki Dostlar Mermer Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’den
temin edilen ince mermer artıkları belirli oranlarda kum yerine eklenerek ince agrega ikamesi
olarak kullanmıştır. Elde edilen beton numunelerine; eğilme ve basma dayanımı deneyleri
uygulanmıştır.
%5 ile %30 oranı arasında hacimce ince mermer artıkla yapılan numuneler kontrol
numunesinde daha yüksek eğilme dayanımına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Eğilme
dayanımı en az olan ise %100 numune olmuştur. En yüksek basınç dayanımına sahip olan
numune; süper akışkanlaştırıcılı hacimce %40 ince mermer atıklı olan numune olduğu
görülmüştür. En az basınç dayanımına sahip olan numune ise hacimce %100 ince mermer
atıklı olan numune olduğu saptanmıştır.
Böylece bu çalışma ile mermer atıklarının yeniden farklı bir sektörde kullanımı sağlanarak
ekonomiye katkı sağlanmış ve atıkların neden olduğu çevresel kirliliğinde azalmasına bir
nebze olsun fayda sağlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda; farklı ikame oranlarında mermer
ikameli karışım numuneleri ile eğilme ve basma deneylerinin tekrarlanmasında fayda vardır.
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ÖZET
Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak tercih edilen metalik malzemelerden bir tanesi bakır
ve alaşımlarıdır. Üretimlerinin düşük maliyetli ve kolay olması, yüksek elektriksel ve termal
iletkenliğe sahip olması bakır ve alaşımlarının, kimya ve mikro-elektronik uygulamalarda
kullanımının önünü açmaktadır. Bununla birlikte, atmosferde, sulu ortamlarda, klor gibi
iyonları içeren çözeltilerde, asidik veya bazik çözeltilerde korozyona uğramaktadır.
Korozyonu tam anlamıyla durdurmak mümkün değildir. Diğer yandan, farklı koruma
yöntemleri ile korozyon hız yavaşlatılabilir. Son zamanlarda, korozyonun hızını azaltmak için
doğal ürünlerin uygulanması oldukça popüler olmaya başlamıştır.
Bu çalışmada avokado kabuğunun (AK) asidik ortamda bakırın korozyonuna inhibisyon
yetkisi araştırılmıştır. Elektrot yüzeylerinin yapısı SEM-EDX cihazı ile aydınlatılmıştır.
Avokado kabuğunun bakır yüzeyinde homojen bir film oluşturduğu belirlenmiştir. Bakırın
korozyon davranışı ise açık devre potansiyelinin zamanla değişimi (Eocp-t),
lineer
polarizasyon direnci (LPR) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) teknikleri ile
incelenmiştir. Elde edilen bulgular, AK’nın bakırın asidik ortamdaki korozyonunu önemli
ölçüde yavaşlattığını göstermiştir. İnhibitörün koruma etkinliği artan AK derişim ile artmakta
ve 1000 ppm’de %97,9’ye ulaşmaktadır. İnhibitörün yüksek koruma etkinliği, bakır yüzeyine
güçlü ve homojen bir şekilde tutunarak koruyucu organik bir film oluşturması ile
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bakır, Korozyon, Avokado Kabuğu
THE USE OF OF PERSEA AMERICAN (AVOCADO) SHELL AS A CORROSION
INHIBITOR IN AN ACIDIC ENVIRONMENT
ABSTRACT
Copper and alloys are commonly preferred metallic materials in industrial applications. Their
production is cheap and easy, also having high electrical and thermal conductivity paves the
way for the use of copper and alloys in chemical and microelectronic applications.
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However, this metal corrodes in the atmosphere, aqueous environments, solutions containing
ions such as chlorine, acidic or basic solutions. It is not possible to fully stop corrosion. On
the other hand, corrosion rate can be slowed down with different protection methods.
Recently, the application of natural products to reduce the rate of corrosion has become quite
popular.
In this study, the inhibition effect of avocado peel (AK) on copper corrosion in acidic medium
was investigated. The structure of the electrode surface was examined with the SEM-EDX
technique. It was determined that the avocado peel formed a homogeneous film on the copper
surface. Corrosion behavior of copper was investigated with the help of the change of open
circuit potential with exposure time (Eocp-t), linear polarization resistance (LPR) and
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. The data obtained showed that AK
significantly slows down the corrosion of copper in acidic environment. The protective
efficiency of the inhibitor increases with increasing AK concentration and reaches 97.9% at
1000 ppm. The high protective efficiency of the inhibitor was explained by the strong and
homogeneous adhesion to the copper surface and the formation of a protective organic film.
Keywords: Copper, Corrosion, Avocado Shell

1. GİRİŞ
Periyodik tabloda 1B geçiş metalleri grubunda bulunan bakır, dünyanın birçok yerinde rezerv
olarak bulunabilmektedir. Bu nedenle üretimi bölgesel sorun teşkil etmemektedir. Sanayinin
bir çok kolunda, önemli bir malzeme olan bakır, pirinç, bronz gibi metaller ile alaşım
oluşturularak kullanım alanı genişletilebilir. Yüksek iletkenlik ve düşük maliyet gibi önemli
özellikleri bir çok sektörde kullanılmasının önünü açmaktadır. Bununla birlikte, bakır
korozyona uğramaktadır. Korozyon; istenmeyen bir olaydır. Korozyonu tam anlamıyla
durdurmak mümkün değildir [1]. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan faydalanarak
korozyon hızını azaltmak mümkündür. Bilinen çok fazla yöntem olsa da özellikle organik
inhibitörlerin kullanılması çok yaygındır. Özellikle asidik ortamlarda hızlı bir şekilde
korozyona uğrayan bakırın korozyon hızını yavaşlatmak için birçok organik bileşikler
denenmiştir. Tercih edilen inhibitörlerin yapılarında, genellikle, olefinik (R=R), azo (-N=N-)
ve karbonil (-C=O) gibi doymamış fonksiyonel guruplar ya da O, S ve N gibi hetero-atomlu
bileşikler bulunmaktadır [2-4]. Literatüre bakıldığında, bakırın korozyon hızını yavaşlatmak
için daha çok sentetik organik inhibitörlerin kullanılması dikkat çekse de [4], bu tür organik
inhibitörlerin büyük çoğunluğu çevre ve insan sağlığı için toksit etkiye sahiptir. Son dönemde,
katı çevre kurallarının oluşması, insanların ekolojik farkındalıklarının fazla olması ve çevre
dostu yeni süreçlere ihtiyacın artması, toksit olmayan/az olan alternatif ürünlerin geliştirilmesi
üzerinde durulmaktadır [5-7]. Tüm bu nedenlerden dolayı, bitki ve bitki atıkları gibi doğal
ürünlerden elde edilen yapıların çevre dostu ve zararsız olduğu düşünülerek, onların
antikorozif madde olarak kullanılmasının yolu açmıştır.
Bu çalışmada avokado kabuğunun (AK) asidik ortamda bakırın korozyonuna inhibisyon
yetkisi değişik elektrokimyasal teknikler ile araştırılmıştır. Bakır yüzeylerinin yapısı SEMEDX cihazı ile aydınlatılmıştır.
2. YÖNTEM
Avokado meyvesini diğer kısımlarından ayrılan AK, baskısız kâğıtlar üzerinde gün ışığı
almayan havadar bir ortamda kurutulmuştur. Kurutulan materyaller laboratuvar tipi
değirmende öğütülerek (10 mesh) tanecik boyutu küçültülmüştür. Her bir ekstrakt
materyalinden 20 g tartılarak amber cam flasklara alınmıştır.
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Ekstrakt materyalinin üzerine 400 mL metanol:kloroform (1:1;v:v) ilave edilerek laboratuvar
koşullarında ekstrakte edilmştir. Ekstraksiyon çözücüsü döner buharlaştırıcı kullanılarak alçak
basınç altında 40°C’yi aşmayan sıcaklıklarda uzaklaştırılmıştır. AK‘nın inhibitör özelliğini
elektrokimyasal yöntemlerle belirlemek için üç elektrot tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışma
elektrotu olarak kütlece bileşimi %99,9 olan bakır metali kullanılmıştır. Bakır çubuklar
yaklaşık 5 cm uzunluğunda kesilerek, bir yüzüne iletkenliği sağlamak için bakır tel geçirilmiş.
Diğer yüzü açıkta kalacak şekilde poliester blok içerisinde gömülmüştür. Bu şekilde
hazırlanmış bakır elektrotun elektrokimyasal ölçümler için çözelti ile temas eden toplam
yüzey alanı 0,283 cm2’dir. 1 x 1 cm2 toplam yüzey alanına sahip Pt levhadan hazırlanan
elektrot karşı elektrot olarak kullanılmıştır. Referans elektrot olarak ise ticari olarak satın
alınan Ag/AgCl, KCl (3,0 M KCl) kullanılmıştır. Tüm elektrokimyasal deneyler en az üç
tekrar olacak şekilde CHI 6096E marka elektrokimyasal analizör cihazı kullanılarak,
atmosfere açık koşullarda 298 K’de gerçekleştirilmiştir. Bakır elektrot, inhibitör içermeyen ve
içeren 0,5 M H2SO4 çözeltisine daldırılmış ve açık devre potansiyelinin dengeye gelmesi için
1 saat bekletilmiştir. İnhibitörsüz ortamlardaki açık devre potansiyellerinin dengeye geldiğini
belirlemek için Eocp-t eğrileri 1 saat boyunca kaydedilmiştir. EIS ölçümleri, inhibitörsüz ve
inhibitörlü ortamlarda Eocp-t biter bitmez, sistemden okunan açık devre potansiyelinde
gerçekleştirilmiştir. EIS eğrilerinden elde edilen sonuçlar ile inhibitörsüz ve inhibitörlü
ortamlarda bakır elektrot için polarizasyon (Rp) dirençleri hesaplanmıştır. EIS ölçümlerinin
hemen ardından, aynı ortamda LPR ölçümleri yapılmıştır. LPR ölçümleri açık devre
potansiyelinden itibaren ±10 mV potansiyellerde, sabit tarama hızı (1,0 mV s-1) uygulanarak
yapılmıştır. İnhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda için elde edilen akım-potansiyel eğrilerinin
eğiminden Rp değerleri hesaplanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Ekstraksiyon Verimleri
Ekstraksiyon işlemi neticesinde ekstrelerin çözücüsü uzaklaştırılması sonucu kuru ekstrelerin
tarımı yapılarak ekstraksiyon verimleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.
Verim(%)=(A/B)x100

(1)

Formülde, A ekstraskiyon sonrası elde edilen kuru ekstre miktarını (g), B ise ekstraksiyon
öncesi kuru bitkisel materyal miktarını (g) göstermektedir. AK materyalinden elde edilen kuru
ekstre 2,32 g, verim ise %11,6 olarak belirlenmiştir.

3.2 Yüzey Analizleri
Şekil 1’de AK inhibitörü içermeyen ve içeren ortamlara daldırılmış bakır yüzeyinin SEM
görüntüleri ile EDX spektrumları verilmiştir. İnhibitör içeren ve içermeyen ortamlarda elde
eidlen SEM görüntüleri kıyaslandığında inhibitörlü ortmda bekletilmiş bakır yüzeyinde
homojen ve yüzeyi iyi kaplayanbir film ile kaplandığı görülmektedir. EDX sonuçlarında ise N
ve S elementlerinin gözlenmesi inhibitörün yüzeye tutunarak film oluşturduğunu
göstermektedir.
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3.3. Elektrokimyasal Analizler
3.3.1. Açık Devre Potansiyelinin Zamanla Değişimi
Bakır elektrot, inhibitör içermeyen ve farklı derişimlerde inhibitör içeren 0,5 M H2SO4
çözeltisinde 1 saat boyunca daldırılarak, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi (Eocp-t)
takip edilmiştir (Şekil 2). Şekil 2 de görüldüğü gibi, açık devre potansiyelleri inhibitör
içermeyen ortama daldırılan bakır için sürekli olarak negatif potansiyellere kayma eğilim
gösterirken, inhibitör içeren ortamlarda yaklaşık 2000 s den itibaren neredeyse sabit kalmıştır.
İnhibitör içeren ortamlarda, Eocp değerlerinin, inhibitör içermeyen ortama kıyasla daha negatif
bölgelerde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, asidik ortama eklenen AK inhibitörünün, katodik
reaksiyon üzerindeki etkisinin, anodik reaksiyondan daha etkin olması ile açıklanabilir [8].

a

b

c

Şekil 1. İnhibitör içermeyen (a) ve 1000 ppm AK içeren (b) 0,5 M H2SO4 çözeltisinde
daldırılan bakır elektrotun SEM görüntüleri ve 1000 ppm AK içeren 0,5 M H2SO4 çözeltisine
daldırılmış bakır elektrotun yüzeyinin EDX spektrumları (c)
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E / V (Ag AgCl)

Cu

50 ppm
500ppm
1000 ppm

t (s)
Şekil 2. Bakır elektrotun farklı derişimlerde AK içeren ve içemeyen 0,5 M H2SO4 çözeltisinde
elde edilen Eocp-t eğrileri
3.3.2.Elektrokimyasal İmpedans Eğrileri
Şekil 3’te, bakır elektrotun farklı derişimlerde (50-1000 ppm) AK içeren ve içermeyen 0,5 M
H2SO4 çözeltisinde 1 saat daldırma süresi sonunda elde edilen Nyquist eğrileri verilmiştir..

-Z'' / Ω cm

-Z'' / Ω cm

2

2

-50

1000 ppm
500ppm
50 ppm
Cu

-25

●
○
□
●

0
0

25

50

75

Z' / Ω cm2

Z' / Ω cm2
Şekil 3. Bakır elektrotun farklı derişimlerde AK içeren ve içemeyen 0,5 M H2SO4 çözeltisinde
elde edilen Nyquist eğrileri
Nyqusit eğrileri incelendiğinde; inhibitör içeren ortamlarda, inhibitör içermeyen ortamla
kıyaslandığında direncin önemli ölçüde artığı görülmektedir. İnhibitör içeren ortamlarda,
inhibitörün artan derşimi ile birlikte Rp değerlerinin de artığı belirlenmiştir. İnhibitör
içermeyen asidik çözelte, bakır elektrot için elde edilen Nyquist eğrilerinden hesaplanan Rp
değeri 77 Ω cm2 dir. En yüksek inhibiör derişim için belirlenen Rp değeri ise 3944 Ωcm2 dir.
Rp değerindeki bu artış, inhibitörün metal yüzeyine adsorplanıp koruyucu bir film
oluşturduğunu göstermektedir [9-10].
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Nyquist eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençleri ve hesaplanan inhibisyon etkinlikleri
Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’den görüldüğü gibi, LPR ölçümlerinden elde edilen Rp
değerleri, Nyquist eğrilerinden elde edilen değerler ile uyumludur.

Tablo 1. Bakır elektrotun AK içermeyen ve değişik derişimlerde AK içeren 0,5 M H2SO4
çözeltilerinde EIS ve LPR ölçümlerinden belirlenen elektrokimyasal parametreler
EIS
LPR
C
Rp
E%
Rp*
E%
(Ω cm2)
(Ω cm2)
ppm

AK

Cu

-

77

-

77

-

50

1581

95,1

1193

93,5

500

3184

97,6

3503

97,8

1000

3944

98,0

3756

97,9

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Elde edilen sonuçlara göre;
1.
AK bakır yüzeyine güçlü bir şekilde tutunarak metal yüzeyinde homojen bir film
oluşturmuştur.
2. Bakır yüzeyinde oluşan AK inhibitör filmi bakırın asidik ortamdaki korozyonunu
yavaşlatmaktadır.
3. AK’nin bakırı koruma etkinliği asidik ortamdaki artan derişimi ile artmaktadır. İnhibisyon
etkinliği 1000 ppm AK derişiminde %97,9 olup pratik uygulamalar için son derece etkilidir.
4. EIS ve LPR sonuçları birbirleri ile uyum içinedir.
5. Elde edilen bulgulardan doğal ve sağlıklı bir madde olan AK’nin bakırın korozyona karşı
korunmasında güvenli bir şekilde kullanılabileceği önerilmiştir.
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
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ÖZET
Bakır ve alaşımları ısı ve elektriği çok iyi bir şekilde iletmektedir. Esnek yapıda, kolay
işlenebilir özellikte ve görsel olarak da iyi bir görünüme sahip olmaları uygulama alanlarını
genişletmektedir. Sıralanan tüm bu özellikleri bakır ve alaşımlarının yaygın olarak
kullanılmalarına olanak sağlamaktadır [1]. Bakır metalinin yükseltgenme sonucu korozyona
uğramasını önlemek çevresel ve ekonomik açıdan önemlidir. Doğal bir süreç olan korozyonu
tamamen engellemek mümkün değildir. Ancak korozyon hızının azaltılması sağlanabilir.
Korozyon hızını azaltmak amacıyla kullanılan birçok yöntem vardır. Katodik koruma, iletken
polimerler, inorganik ve organik inhibitörler yaygın uygulanan koruma yöntemleridir Bunlar
arasında en yaygın olarak bilinen organik korozyon inhibitörlerinin kullanımıdır [2].
Korozyon hızını azaltmak için yaygın olarak kullanılan organik inhibitörler çevreye zarar
vermekle birlikte yüksek maliyetleri kullanımlarını sınırlayan en önemli parametreler olarak
söylenebilir. Organik inhibitörlerin zararlı etkilerini engellemek amacıyla alternatif olan doğal
ürünlerden elde edilen, çevreye herhangi bir zararlı etkisi bulunmayan inhibitörlerin kullanımı
ön plana çıkmaktadır. Doğal inhibitörlerin toksik etki oluşturmaması ve ekonomik açıdan
maliyetli olmaması bu tür inhibitörlerin ön plana çıkarak tercih edilmelerini sağlamaktadır.
Bu çalışmada, ekonomik açıdan avantaj sağlayan ve aynı zamanda çevre dostu olan avokado
çekirdeğinden elde edilen metanol ekstraktı korozyon inhibitörü olarak kullanılmıştır. Farklı
konsantrasyonlarda (1000-50 ppm) hazırlanan avokado çekirdeği ekstraktının asidik
ortamdaki (0,5 M H2SO4) bakır elektrotu üzerine antikorozif etkisi araştırılmıştır. Ekstraktın
antikorozif etkinliğini ve bakır elektrotu yüzeyindeki meydana gelen değişimleri ortaya
koyabilmek için, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi, lineer polarizasyon direnci,
elektrokimyasal empedans ve SEM-EDX spektroskopisi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen
deneysel bulgulardan, ekstrakt konsantrasyonu artışı ile antikorozif etkinliğinde arttığı ve
ekstrakt içerisindeki fonksiyonel organik moleküllerin bakır yüzeyinde homojen bir film
oluşturarak bakırın korozyonuna koruyucu etki gösterdiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Bakır, Avokado Çekirdeği

1003

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

INVESTIGATION OF THE INHIBTOR EFFECT OF AVOCADO (PERSEA
AMERICANA) SEED ON CORROSION OF COPPER IN ACIDIC ENVIRONMENT
ABSTRACT
Copper and its alloys conduct heat and electricity very well. Their flexible structure, easy
processing and visually good appearance expand their application areas. All these listed
properties allow the widespread use of copper and its alloys [1]1. It is important from an
environmental and economic point of view to prevent corrosion of copper metal as a result of
oxidation. It is not possible to completely prevent corrosion, which is a natural process.
However, the corrosion rate can be reduced. There are many methods used to reduce the
corrosion rate. Cathodic protection, conductive polymers, inorganic and organic inhibitors are
widely applied protection methods. Among these, the most widely known is the use of
organic corrosion inhibitors [2]2. Organic inhibitors, which are widely used to reduce the
corrosion rate, harm the environment, but their high cost can be said to be the most important
parameter limiting their use. In order to prevent the harmful effects of organic inhibitors, the
use of inhibitors obtained from alternative natural products and which do not have any
harmful effects on the environment comes to the fore. The fact that natural inhibitors do not
cause toxic effects and are not costly in terms of economy makes such inhibitors to be
preferred by coming to the fore.
In this study, methanol extract obtained from avocado seed, which is economically
advantageous and environmentally friendly, was used as a corrosion inhibitor. The
anticorrosive effect of avocado seed extract prepared at different concentrations (1000-50
ppm) on the copper electrode in acidic medium (0.5 M H2SO4) was investigated.
Experimental applications such as the change of open circuit potential as a function of time,
linear polarization resistance, electrochemical impedance and SEM-EDX spectroscopy
techniques were used to demonstrate the anticorrosive efficiency of the extract and the
changes on the copper electrode surface. From the experimental findings, it was revealed that
the anticorrosive activity increased with the increase in the extract concentration, and the
functional organic molecules in the extract formed a homogeneous film on the copper surface
and showed a protective effect on the corrosion of copper.
Keywords: Corrosion, Copper, Avocado Seed
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FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİ VE TATLANDIRICI İLAVESİ İLE ÜRETİLMİŞ
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ÖZET
Gilaburu (V. Opulus) Magnoliopsida sınıfında yer alan, ılıman ikimde yetişen ve 500 türü
bulunan bir bitkidir. Gilaburu bitkisinin meyveleri, kabukları ve yaprakları halk arasında
terapötik amaçlarla (antispazmodik, antienflamatuar, antialerjik, sedatif, diüretik etkiler)
kullanılmaktadır. Gilaburu meyveleri organik asitler, yağ asitleri, keton bileşikleri ve organik
maddelerce zengindir. Reçel, marmelat ve meyve suyu yapımıda kullanılmaktadır. Pestil, taze
olgun meyvelerin çekirdeklerinin ayrılıp pulp haline getirildikten sonra nişasta, katılması
kabul edilen katkı maddelerinin (şeker, asitlendirici ve kıvam verici) ilavesi ile tekniğine
uygun olarak koyulaştırıldıktan sonra belli kalınlıkta yayılması ve gerektiğinde kuru meyve
ilavesi ile katlanması sonucu üretilen geleneksel bir gıdadır. Bu çalışmada, stevia ve sakkaroz
kullanılarak hazırlanan, konvansiyonel ve güneşte kurutma yöntemleri kullanılarak üretilen
gilaburu pestillerinin fizikokimyasal, tekstürel ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Güneşte kurutulan örneklerin konvansiyonel kurutma yöntemiyle kurutulan
örneklere kıyasla ve stevia kullanılarak hazırlanan örneklerin şeker kullanılarak hazırlananlara
kıyasla L*, a* ve b* değerleri daha düşük bulunmuştur. Kurutma yöntemlerinin pH değeri
üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (p˂0.05). Güneşte kurutulan örneklerin fenolik madde
içerikleri en düşük bulunmuştur. Stevia kullanılarak üretilen örneklerin toplam fenolik madde
içerikleri şeker kullanılarak üretilenlere kıyasla daha yüksektir. Kurutma yöntemlerinin
toplam şeker içeriğine etkisi önemsiz bulunmuştur (p˂0.05). Konvansiyonel kurutma
yöntemiyle kurutulan ve şeker kullanılarak üretilen pestil örnekleri panelistlerce genel beğeni
açısından en yüksek puanı almıştır. Stevia kullanılarak üretilen pestil örnekler tat, koku ve
doku açısından en az beğenilmiştir. Çalışmanın sonuçları gilaburu pestillerinin fenolik
bileşikler ve antioksidan aktivitesi bakımından oldukça zengin bir kaynak olduğunu ve
fonksiyonel gıda olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Anatar Kelime: Gilaburu, antioksidan, gıda
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INVESTIGATION OF SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF GILABURU
PASTRIES PRODUCED WITH DIFFERENT PRODUCTION TECHNIQUES AND
ADDITION DIFFERENT SWEETENERS
ABSTRACT
Gilaburu (V. Opulus) is a plant in the Magnoliopsida class, grows in temperate climates and
has 500 species. The fruits, shells and leaves of the Gilaburu plant are used for therapeutic
purposes (antispasmodic, anti-inflammatory, antiallergic, sedative, diuretic effects) among the
people. Gilaburu fruits are rich in organic acids, fatty acids, ketone compounds and organic
substances. It is used in making jam, marmalade and fruit juice. Pestil is a traditional food
produced as a result of separating the seeds of fresh ripe fruits and turning them into pulp,
after thickening in accordance with its technique with the addition of starch, additives (sugar,
acidifier and thickener). In this study, it was aimed to determine the physicochemical, textural
and sensory properties of gilaburu fruit pulp prepared using stevia and sucrose and produced
using conventional and sun drying methods. The L*, a* and b* values of the sun-dried samples
were found to be lower compared to the samples dried by conventional drying method and the
samples prepared using stevia compared to the samples prepared using sugar. The effect of
drying methods on pH value was found to be insignificant (p˂0.05).
The phenolic content of the samples dried in the sun was the lowest.
The effect of drying methods on total sugar content was found to be insignificant (p˂0.05).
The pulp samples dried by the conventional drying method and produced using sugar received
the highest score in terms of general appreciation by the panelists. Fruit pulp samples
produced using stevia were the least appreciated in terms of taste, smell and texture. The
results of the study showed that gilaburu fruit pulp is a rich source of phenolic compounds
and antioxidant activity and can be used as a functional food.
Keywords: Gilaburu, antioxidant, food
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TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS COMPARISON IN EUROPE AND
EUROASIA: A MULTI-CRITERIA DECISION MAKING APPROACH
Dr. Gökhan ÖZKAYA
Yıldız Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department
of Business Administration
ORCID: 0000-0002-2267-6568
ABSTRACT
The enormous growth potential in the travel and tourism sectors increases the competition
between countries in many aspects, especially in terms of tourism infrastructure and quality of
services. When competitiveness in these sectors is managed correctly, it is an important
driving force for the economic growth of the relevant country. Otherwise, it has a risk that
deeply affects many dependent sectors and economic indicators such as the current account
deficit. The Travel and Tourism Competition Index used in the study has been developed in
the context of the World Economic Forum's Aviation, Travel and Tourism Industry Program
as part of the Platform Shaping the Future of Mobility. Index data is conducted in close
collaboration with Bloom Consulting, STR Global, the International Air Transport
Association, the International Union for Conservation of Nature, the World Tourism
Organization and the World Travel and Tourism Council. In the study, it is aimed to be a
resource for decision makers in the policies and investment decisions related to the
development of the sectors by comparing the strengths and weaknesses of the competitiveness
of the countries in these sectors by making comparisons between countries. The index
consists of four sub-indices, 14 dimensions and 90 indicators. It is also aimed to present a
methodological innovation in this field by using Entropy and VIKOR methods from MultiCriteria Decision Making methods. The results of the study are compared with the results of
different current methods that evaluate this index. In addition, the consistency of the ranking
of the study with the ranking of the relevant index in terms of these countries is determined by
using the Spearman Correlation analysis. According to the results of the study, Europe and
Euroasia countries are compared in terms of competitiveness in the relevant sectors.
According to the evaluations in terms of countries, countries such as Spain, France, Germany,
United Kingdom, Italy, Switzerland differ from other countries with a positive and significant
difference. The bottom of the ranking is, in general, Eastern European and Balkan countries.
The results of the study and methods used in the study provide a strategic benchmarking tool
for businesses and governments to develop the Travel and Tourism industry. As a result of the
study, it is expected that there will be more awareness about the relevant index and its
dimensions, and that the results of future studies with different methods will be compared
with the results of this study.
Keywords: Tourism, VIKOR, Multi-Criteria Decision Making
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AVRUPA VE AVRASYA'DA SEYAHAT VE TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK
KARŞILAŞTIRMASI: ÇOK KRİTERLİ BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI
ÖZET
Seyahat ve turizm sektörlerindeki muazzam büyüme potansiyeli, turizm altyapısı ve hizmetler
açısından kalite başta olmak üzere birçok noktada ülkeler arasında rekabeti arttırmaktadır. Bu
sektörlerde rekabet gücü doğru yönetildiğinde ilgili ülke ekonomik büyümesi için önemli bir
itici güç olurken, doğru yönetilmediği takdirde ise birçok bağımlı sektörü ve cari açık gibi
ekonomik göstergeleri derinden etkileyen bir risk barındırmaktadır. Çalışmada kullanılan
Seyahat ve Turizm Rekebet Endeksi, Hareketliliğin Geleceğini Şekillendirme Platformu'nun
bir parçası olarak Dünya Ekonomik Forumu'nun Havacılık, Seyahat ve Turizm Endüstri
Programı bağlamında geliştirilmiştir. Endeks verilerini Bloom Consulting, STR Global,
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN),
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ile yakın
işbirliği içinde yürütülmektedir. Çalışmada, ülkeler arası karşılaştırmalar yapılarak ülkelerin
bu sektörlerde rekabet güçlerinin güçlü ve zayıf yönleri kıyaslanarak, sektörlerin gelişimi ile
ilgili politikalar ve yatırım kararlarında karar alıcılara kaynak olunması amaçlanmaktadır.
Çalışmada kullanıan endeks dört alt endeks, 14 boyut ve 90 göstergeden oluşmaktadır. Çok
Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Entropi ve VIKOR yöntemleri kullanılarak bu alanda
yöntemsel olarak bir yenilik sunulması da amaçlanmaktadır. Bu endeksi değerlendiren güncel
farklı yöntemlerin sonuçlarıyla da çalışmanın sonuçları karşılaştırılmaktadır. Ayrıca,
Spearman Korelasyon analizi kullanılarak, ilgili endeksin bu ülkeler açısından sıralaması ile
çalışmanın sıralamasının tutarlılığı belirlenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, ilgili
sektörlerde rekabetçilik bağlamında Europe ve Euroasia ülkeleri karşılaştırılmaktadır. Ülkeler
açısından değerlendirmelere göre, İspanya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İsviçre
gibi ülkeler diğer ülkelerden pozitif anlamda anlamlı bir farkla ayrışmaktadırlar. Sıralamanın
sonları ise genel anlamda, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinden oluşmaktadır. Çalışmanın
sonuçları ve kullandığı çok kriterli karar verme yöntemleri, işletmelere ve hükümetlere
Seyahat ve Turizm sektörünü geliştirmeleri için stratejik bir kıyaslama aracı sağlamaktadır.
Çalışmanın neticesinde, ilgili endeks ve boyutları hakkında daha fazla farkındalığın oluşması,
ve gelecekteki farklı metotlarla yapılan çalışmaların sonuçlarının bu çalışmanın sonuçlarıyla
karşılaştırlması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, VIKOR, Çok Kriterli Karar Verme
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DETERMINANTS OF NON-PERFORMING LOANS IN SMES: CASE OF A
DEVELOPING COUNTRY
Eranga, Ishara
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
Siriwardhane, Dinesha
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
Hettiarachchi, Asel
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
ABSTRACT
Many developing economies rely heavily on small and medium-scale enterprises (SMEs). As
a result, governments in developing countries incentivize financial firms to provide financial
support for SMEs considering the importance of their role. However, the major concern
confronting the banking sector is the high rate of non-performing loans (NPLs) of SMEs. This
discourages financial firms from offering more loans to them. Despite evidence for macrolevel determinants of high NPL rates in SMEs in the literature, adequate attention has not
been paid to micro-level factors. Hence, the objective of this study was to examine the
determinants of NPLs of SMEs. The study explored customer-related, business-related, and
loan-related factors behind non-performing loans by SMEs by reviewing both theoretical and
empirical literature. The study used a micro-level database related to 2015 to 2020 of a
selected commercial bank in Sri Lanka, The probit model results revealed that customerrelated variables such as age and education level of the customer have a significant negative
impact on loan defaults. However, the results show that other customer-related variables, such
as the customer's gender and the distance to the nearest branch of the bank, have had no
negative impact on NPLs. Furthermore, it was found that business-related factors such as type
of business ownership, the market experience of SMEs, as well as income diversification have
a significant impact on NPL. In comparison to partnership businesses, sole proprietors have a
higher likelihood of loan defaults. Further, the higher the market experience of SMEs, the
lower the likelihood of loan default. Having income from multiple sources results in fewer
loan defaults. Among loan-related factors, the loan amount, interest rate, and maturity periods
make significant impacts on loan defaults. The results show that the larger the loan size taken
by the SME, the higher the probability of loan default. However, both the interest rate and the
number of installments have a significant negative impact on loan defaults. The results of the
study will assist both the financial firms and the government to devise appropriate policies to
reduce NPL and empower them.
Keywords: Non-Performing Loans, SMEs, Developing Country, Sri Lanka
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT AN ALTERNATIVE OF COMPETITIVENESS
AT THE REGIONAL LEVEL IN MEXICO
Danae Duana Avila
Tirso Javier Hernández Gracia
Abstract
Maximizing these advantages, and translating it into a greater uptake of FDI and eco-nomic
growth. This is the guideline to know how to reproduce the economic agglomeration that now
occurs in the northern border area of the country in other regions with different ad-vantages A
methodology will be used to accept or reject the above statements. A panel data model will be
used for the entities of the Mexican The purpose is to arrive at a result based on the theoretical approach where the hypotheses raised about the benefit granted by foreign investment
in the regions that capture it are accepted or rejected, which describes the technique used to
respond to these hypotheses from a panel data model. The State of Jalisco specialization in
this period with an initial value of 1.17% and a final value of 0.66%. The State of Mexico, the
food, beverage, and tobacco industry increas-es its participation at a national level from
1.37% to 1.96%. Nuevo León is a State observed that the basic metal industry increased from
2.37 in 1993 to 3.06. The State of Puebla has increased its participation considerably in the
sector of metal products, machinery, and equipment in the analysis period, from 1.42 to 3.19.
Keywords: guideline, machinery, reproduce
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THE EFFECT OF EMOTION, PSYCHOLOGICAL SAFETY AND ORGANISATION
SUPPORT ON WORKPLACE PRACTICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC –
EVIDENCE FROM LEBANON
Carole Serhan
Business Management and Administration Department, University of Balamand
Roger Abdo
Business Management and Administration Department, University of Balamand
Dia Iskandar
Business Management and Administration Department, University of Balamand
Michel Gharib
Business Management and Administration Department, University of Balamand
ABSTRACT
The aim of the study was to look into psychological safety, organizational support, and
emotion in the workplace during the COVID-19 pandemic crises' transition from office to
home working.
The research was carried out in Lebanon. In response to the COVID-19 pandemic, most
Lebanese employers, from government agencies to private businesses, have embraced workfrom-home policies for the majority of their employees. The data was collected through a
telephone structured interview that includes open-ended questions. Salaried employees from
both public and private companies were invited to participate in this study. Respondents are
full-time, part-time, and contractual employees from a variety of industries. A total of 112
respondents were included in the final sample size. During the shift from office to work from
home context, a qualitative data analysis was applied, through using the thematic coding, to
acquire a better understanding of the workers' emotional reactions, including their personal
experiences of organizational support and psychological safety.
Results showed that emotion results from social comparison emotion and essential socioemotional resources (task, flexibility, communication, health and safety, and social support)
through thematic coding. Employees' emotional reactions were generated from their
perceptions of organizational support, as well as how the organization cares for their wellbeing and contributions to the workplace, all of which influence psychological safety.
Keywords: Emotion; Psychological safety; Organisation support; Workplace practices;
COVID-19 Pandemic; Lebanon

1011

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

EXPERIENCE MARKETING IN TOURISM
Prof. Radmila Janičić
University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences
Abstract
The paper present theoretical and practical aspects of experience marketing in tourism. Focus
of the paper is on developing theoretical aspects of experience marketing in tourism. The
theoretical part of the paper is based on modern literature in the field of experience marketing
approach in tourism. The key hypothesis of the paper is that experience marketing is platform
for development tourist experiences. In that way, it is important to improve strategies of
experience marketing, in order to raise awareness about tourist experiences. The special
aspect of the paper are strategies of experience marketing as base for marketing strategies in
development of tourism in some destination. In the empirical research the paper will present
case studies about implementation of experience marketing in tourism. The empirical research
will include results of questionnaire research about perception of tourists about their
experiences. The research in the paper will be qualitative and quantitative. The empirical
research will analyze impact of experience marketing, emotional marketing and traditional
social marketing strategies in raising awareness about tourism. In the case studies the paper
will present good examples of marketing in raising awareness about tourism. The paper
present modern ways of development of tourism, through social media, like Instagram. The
paper will analyze impact of social media on raising awareness about tourism. Presented case
studies are: Cappadocia, London, New York, Budva, Paris and Athens. The paper will present
in-depth interviews with managers in tourism industry about impact of experience marketing
in making good brand destinations.
Keywords: Experience marketing, marketing strategies, tourism, tourist experiences
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INVESTIGATION THE ROLE OF FULFILMENT CENTERS AND DISTRIBUTION
NETWORKS FOR ECOMMERCE BUSINESS FOR COUNTRIES WITH LOW
INCOME SETTING: A CASE OF PAKISTAN
Dr. Zeeshan Asim
Institutes of Business and Management, Department of Logistics and Supply chain
Prof. Dr. Ibrahim Rashid Al Shamsi
University of Buraimi, Department of Business and Management
Dr. Alaeldeen Aladresi
University of Buraimi, Department of Business and Management
Prof. Dr Raja Zuraidah
University Tun Hussein Onn Malaysia, Faculty of Technology and Business Management
Wafa Alalyani
Universiti Malaysia, Pahang, Faculty of Industrial Management Kuantan
Abstract
In developed countries there are many businesses that related with E-commerce however in
developing countries dethere are only a few numbers of ecommerce businesses that are
operating with a fulfilment centre on the back end of their business process. Talking about
country like Pakistan almost none of them associated with foreign market and do not provide
an effective platform where local Pakistani customers can buy products from international
market using the E commerce platform in Pakistan. we adopted our questionnaire and got it
filled by more than 320 E-commerce platform users that are the end customers that use those
platforms to buy online, out of which the valid sample size turned out to be 293. Furthermore,
the hypotheses were tested using reliability analysis, validity analysis, correlation backing it
up with mean, median, mode, variance and standard division and using skewness and kurtosis
for the verification. Our study shows that the factors such as graphical user interface quality,
product quality , product availability, logistics and handling of the product come up pricing
and billing, after-sale service, Tracking an updates of the delivery turn, virtual reality
technology have a significant, strong and positive relationship with ecommerce customer
satisfaction and hence focusing on these aspects does positively affect to enhance the
satisfaction level off the end users of the E-commerce platform users in Pakistan.
Keywords: E-Commerce, Distribution, Fulfillment Center.
1.0 Introduction
The most considerable question was to understand will the customers of ecommerce business
in Pakistan be accepting to buy products from global market while being in Pakistan. It also
relates to understand how the e-fulfilment centres will help whole process be more efficient
and less time consuming for the customers and how it will benefit the businesses residing in
Pakistan to achieve more variety of products (Khan et al., 2019). Also, the industries and
companies operating in different countries no matter they could be in the neighbouring
countries as well for the time being for it to prove that it can be successful and it can be done
(Tanveer, 2021).
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To find out if fulfilment centres would be helpful for us customers and the E-commerce
businesses link to the broader market that is to connect our market with the global market
through the platform of fulfilment centres being operated in Pakistan. While we know how
fulfilment centres work as it is based on the previous concepts of warehousing but it is one
step ahead from the conventional warehousing systems as it helps the businesses to maintain
their stock and their product quality by themselves at a third party warehouse that is hired or
owned by the E commerce business operating in Pakistan (Khan et al., 2019). This helps the
businesses be more efficient and less time consuming as the suppliers themselves have to
maintain their stock levels indie companies’ warehouse plus they have their own ways to
know if the stock is limited or if it is going to be needed to be restocked. Furthermore, having
one fulfilment centres instead of three two or four different warehouses saves costs as well for
the company it is easier to maintain as well. Another thing that adds up to the efficiency of
the business and the whole process is the location of the fulfilment center because it is very
important to locate the fulfilment center at a location that can cover up as much area and cities
and districts as possible so that the deliveries in those areas is done timely and efficiently
(Gawor & Hoberg, 2019).
Before working on our research, we had to do our own research as well to find out if there
were any year fulfilment centres that were being operated in Pakistan or not and furthermore
if they are operating in Pakistan then do they connect the local Pakistani market with the
foreign market as well or not? (Khan et al., 2019) It was found out a huge gap that was that
there are a few fulfilment centers that are being operated in Pakistan but none of them was
operating in a way that it can connect the Pakistani market with the foreign market so we
understood that this is the gap that needs to be worked on an we made that gap our topic of
our research so we are specifically focusing on the fulfilment centers operating in Pakistan
and how they can help us connect to the foreign market as well so that the E commerce
businesses in Pakistan we can provide a platform for the customers to buy products from local
market as well as the foreign market as well from the same ecommerce platform (Anjum &
Chai, 2020).
This study find some research articles that would help us by being the base of our research
and to prove that fulfilment centers can help us connect the local market to the foreign market
and that would be useful and beneficial for both our local market and for our customers as
well (Tanveer, 2021). Though there would be some limitations to our research as well and our
research can also be used as a base for further research as well that we will be stating at the
end of our research as well.

2.0 Literature review
Most consumers first learned about e-commerce and the Internet while shopping at a physical
store. They look at what's on offer, place an order, and wait for the goods to arrive. They are
unaware of the amazing chain of events that they have set in motion. The fulfilment operation,
the distributor, the manufacturer, or a combination of the aforementioned receives the order
(Titiyal et al., 2020). It is then picked, packed, delivered to the customer, and given over to a
shipper. Most of this procedure appears to be completed quickly. The customer who placed an
order rapidly anticipates the same level of service. As a result, if the goods is missing, you've
just generated a consumer who won't return or a lost transaction. This phenomena is putting
more strain on demand management and planning at all levels of the supply chain (Bressolles
& Lang, 2020).
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Even if he or she is a regular Internet user and may have located the goods on a Web site, the
ordinary consumer still prefers to submit purchases over the phone or via traditional
purchasing methods rather than putting orders online. Despite the initial struggle for survival
of Internet merchants, the Internet is likely to become the dominant avenue for placing orders.
Surviving Internet merchants must identify and resolve the issues that led to the collapse of
many of their competitors (Bressolles & Lang, 2020). The failure was caused by a number of
factors, including: High client acquisition costs, poor sales growth, unprofitable sales, and
significant start-up costs, Failure to complete or surpass consumer expectations in terms of
fulfilment, value, or service and Inability to retain and attract new clients (Bressolles & Lang,
2020).
In the ecommerce business, it has become clear that the accuracy and efficiency with which
the firm fulfils orders is a crucial driver of customer satisfaction, and that consumer
satisfaction leads to client retention. Good fulfilment – taking the right product, putting it in
the right box, shipping it, and getting the customer's approval – is a difficult task, and it is
here, in the nitty-gritty details of consumer direct order fulfilment, that the epic battles for ecommerce marketplace dominance will be won or lost (Khan et al., 2019). In a study of food
retailers' electronic B2C operations, the characteristics underpinning the order fulfilment
process - such as ease of return, product availability, and delivery timeliness – were found to
have a substantial positive relationship with customer loyalty. The success of the physical
product transfer between the merchant and the client ultimately decides whether the customer
will place an order (Vazquez-Noguerol et al., 2021).
Order fulfilment in the ecommerce business is a complex, multi-faceted process that will
continue to put strain on the industry's growth. Order fulfilment encompasses all activities that
occur between the time a customer makes a purchase decision and the time the product is
delivered to the customer and he or she is completely satisfied with its quality and
functionality. Customer satisfaction with the order fulfilment process is determined by how
well companies meet their customers' expectations (Wilson & Christella, 2019). In the
literature on service quality and customer satisfaction/dissatisfaction (CS/D), it is widely
agreed that expectations serve as benchmarks against which subsequent experiences are
measured, resulting in satisfaction or quality ratings.
Another body of literature relevant to our research is that on the quality of logistics services.
Different components of logistics service quality are valued by customers. Logistics services
can be structured to meet all of these segments in the same way, allowing suppliers to benefit
from economies of scale (Vazquez-Noguerol et al., 2021). Our study takes a start toward
addressing this requirement by theoretically and experimentally correlating customer
expectations of order fulfilment with product kinds. In particular, we stress the importance of
building a customized order fulfilment strategy for different product kinds in an online
business (Gawor & Hoberg, 2019).
Service quality has been a hot topic in marketing research for a long time, dating back to the
conceptual model proposed by. Delivering high quality helps business brands and provides
quality in service experiences, as well as increasing customer delight. Customer delight is
commonly characterized in the e-commerce context as "customers' comparing applause of an
e-commerce firm, which causes customers' repurchase", and it has been shown to be
positively associated to customer loyalty, a driver of satisfaction (X. Yang, 2019). Electronic
service quality is defined as "the extent to which a web site facilitates efficient and effective
shopping, purchasing, and delivery of products and services". It is commonly referred to as
"the extent to which a web site facilitates efficient and effective shopping, purchasing, and
delivery of products and services" (Vasić et al., 2021).
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Consumers utilized a variety of factors to evaluate quality given over the web site, and a lot of
study was done on them. These criteria cover a wide range of topics, including web site
design, the effectiveness and efficiency of online browsing security concerns, online
purchase, order transaction, and delivery of goods and services, with a primary focus on
customers' online experiences and behaviours (Katarya & Anand, 2018).
The most significant components of customer satisfaction in electronic fulfilment businesses
are found to be order procurement, order fulfilment, and technology and intelligence. These
three dimensions are further divided into below mentioned facets (Katarya & Anand, 2018).
H1: There is a significant relationship between Graphical User Interface quality (GUI) and Ecommerce customer satisfaction (ECS)
H2: There is a significant relationship between Product Quality (PQ) and E-commerce
customer satisfaction (ECS)
H3: There is a significant relationship between Product Availability (AV) and E-commerce
customer satisfaction (ECS)
H4: There is a significant relationship between Logistics and Handling (LH) and E-commerce
customer satisfaction (ECS)
H5: There is a significant relationship between Pricing and Billing (AS) and E-commerce
customer satisfaction (ECS)
H6: There is a significant relationship between After Sales service (AS) and E-commerce
customer satisfaction (ECS)
H7: There is a significant relationship between Tracking and Updates (OTU) and Ecommerce customer satisfaction (ECS)
H8: There is a significant relationship between Virtual Reality technology (VR) and Ecommerce customer satisfaction (ECS)

2.1 Order Procurement
2.1.1 GUI Quality
A look at the variables that define the GUI quality variable elements has an impact on the
success of ecommerce businesses. Content, accessibility, reliability, responsiveness, ease of
use, security, and self-service technologies are just a few of the elements culled from recent
research. The term "content" in the context of a graphical user interface refers to information
that is brief, informative, and up to date (Antoine, n.d.). In addition, content refers to how
factual information and functionalities are presented and laid out on the Website. The amount
and credibility of information are regarded key factors of the quality of an online retail
business, according to the information content.
According to research, Web sites should provide a wealth of detailed information and use
simple, easy-to-understand words and phrases. Unqualified content has the following
characteristics: superficial and repetitive information, uninformative content, advertisements,
boring text, and a lack of currency. Several studies have revealed that simplicity of use or
effort is a critical element in deciding whether or not to use an electronic service (Katarya &
Anand, 2018). The customer's physical, cognitive, and perceptual efforts are all included in
ease of use. It concerns:
a) How tough is it to learn the system?
b) How much of the information must be remembered between visits?
c) Is it simple to figure out what to do?
b) Physical exertion and dexterity necessary
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Furthermore, ease of use is linked to an easy-to-remember URL address, a well-organized,
well-structured, and easy-to-follow catalogue, site navigability, and succinct and
understandable contents, terms, and conditions. The perceived ease of use is based on
chatting, browsing, and downloading (Katarya & Anand, 2018). Ease of use also refers to the
site's usability throughout consumer navigation, with the goal of reducing customer irritation.

2.1.2 Product Quality
Customers cannot see, feel, or touch the product via ecommerce; hence product quality is a
concern. To account for perceived product quality, several authors highlighted perceived
product quality, correct product description, and product information. They established the
term "product risk" to cater vagueness in terms of product description and specifications. In
addition, the literature looked into the impact of product risk on logistical performance,
returns management, and consumer loyalty (Gajewska et al., 2020).
The physical quality of the items as perceived by the customer, the degree of variety or
assortment, and the capacity to keep the products in stock and/or make acceptable alternatives
are all examples of product quality. Authors has discovered a relation between product quality
and shopping satisfaction, as well as customer behavioural intentions and loyalty. Because
customers cannot touch or feel things in pure e-tailing as they can in an offline retail store, it
is critical for e-business to convey the following information to customers in order for them to
make a purchasing decision based on complete product details and specifications; substitute
products; search feature based on price, colors, characteristics, and customer ratings, supplier
or brand name among other things; and range depth and breadth (Rosillo-Díaz et al., 2020).
The philosophy behind this is to offer product variety. Customers may place greater focus on
this dimension while making a purchase decision in the absence of sales help in E-Commerce.
According to literature evaluations, product quality in ecommerce is referred to as perceived
quality because the quality isn't evident. The value judgments consumers make about the
quality of a product are referred to as perceived quality (also known as subjective quality).
Furthermore, an individual's opinion of quality will vary depending on a variety of aspects
such as when they obtain the information or data defining the product's attributes, the location
of the purchase, and the commodities eaten (Vasić et al., 2021). As a result, perceived quality
can be defined as a consumer's subjective opinion of a brand, a product, or both.
As a result, customers will value a products or services functionality or utility based on their
preferences or requirements. Consumers can assess product quality directly through their
senses in traditional marketplaces by touching, examining, and inspecting them in. Consumers
in a technology-mediated market, on the other hand, are unable to make similar assessments
of product quality, resulting in uncertainty and product rejection (Rosillo-Díaz et al., 2020).
As a result, merchants employ specific indicators to help buyers evaluate product quality,
such as an appealing and user-friendly interface for e-commerce platforms.
Furthermore, as a result of market globalization, businesses must consider cultural differences
among consumers when adapting to these markets, as the graphics of an e-commerce
platform, which serve as a sign of product or service quality to sellers, may be well-received
by one culture but not by another.
As a result, it's critical to investigate the impact of individual cultural values on perceived
product quality in order to offer e-commerce sellers with the required recommendations for
tailoring the cues they give to distinct groups of consumers' cultural values.
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There is empirical evidence suggesting people who have a high level of uncertainty avoidance
have a higher appreciation for product quality than people who have a low level of uncertainty
avoidance (Gajewska et al., 2020). Furthermore, there are disparities in product quality
perceptions depending on whether the individuals are collectivist or individualistic.
When it comes to purchasing decisions, collective values are more concerned with product or
service quality than individualistic consumers. This could be because the functional features
of products, brands, and/or services are more important to collectivist persons than their
intrinsic emotional values (Vasić et al., 2021). However, the majority of previous research has
taken into account national cultural values.

2.2 Order Fulfilment
Order management refers to the processing and delivery of customer orders and is a part of
the order fulfilment process. Order management entails correct product depiction, timely
delivery, and accurate orders, i.e. how well the site delivers on its claims of order fulfilment
and items availability. Order management is a type of fulfilment that combines service
promise accuracy, product availability, and product delivery on time (Turban et al., 2018).
Order management is the process of accurately displaying and describing products so that
customers receive exactly what they purchased and the proper product is delivered within the
time frame provided.
Order management refers to an organization's capacity to deliver on its promises in a
consistent and precise manner. Order management is the fulfilment of the underlying service
promise in terms of accuracy and timeliness. The ability of a website to effectively fulfil
orders, ensure timely delivery, and keep personal information secure is known as order
management. Order management refers to a company's capacity to perform services
effectively and consistently without relying on a system, which can result in financial losses
and lost opportunities for customers (Turban et al., 2018).
Order fulfilment is a website technological function that ensures the accuracy of service
promises (availability of items, delivery of what was requested, and delivery as promised),
billing, and product information. Customers' perceptions of the reliability and security of eretailers' services are referred to as order management (Lei et al., 2018). Order management
entails order fulfilment accuracy, timely delivery, accurate billing, and prompt response to
inquiries. Customers received their orders on schedule. Customer online orders are processed
by Order Management according to the agreed-upon service parameters, including the
recipient address, quantity, and pricing (P. Yang et al., 2021).
2.2.1 Product Availability
Product availability is linked to inventory information offered to the client, which the
consumer uses to verify service quality. Furthermore, this information has an impact on the
customer's purchasing decision. The offers page displays the percentage of products claimed
in real time, as offer sellers assign a predetermined amount of inventory to a sale. This
information reflects the customer's product availability (Turban et al., 2018).
As a result, the inventory level consumed would have the intended product effect, resulting in
more popular product sales. Inventory and sales control are kept under control in this way.
Preventing the loss of sales opportunities in the retail environment necessitates the precise and
prompt replacement of products with customers. A periodic replenishment policy is required,
which is based on the volatility of service levels and costs under the policies in place (Vasić et
al., 2021).
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When products are not replenished in a timely manner, they are called exhausted. It is
conceivable to have inventory in the backroom but an empty shelf, resulting in a sales loss.
Finally, it's important to note that short replacement delays might raise the entire cost of a
product. Product availability is generally regarded as a favourable indicator of the product's
quality. That is, when a product is accessible for purchase, the consumer views it as a positive
thing, and when it is not, there may be negative effects. This viewpoint is consistent with the
traditional method of increasing engagement levels by making products available. However,
concerns about the suitability of manipulating product availability as a motivator of
involvement were reiterated in following study (Zhou et al., 2018).
The activation of product relevance is the primary premise behind product availability
manipulation. Relevance merely means that something fulfils a purpose, but it does not imply
that the purpose is important. Cotton swabs, for example, may be highly important to a
customer, but they are poles apart in terms of importance and involvement.
We also believe that when product availability is viewed favourably and lack of product
availability is viewed adversely, it shows a practical product feature that is more closely tied
to the convenience of obtaining the product than its core benefits. As a result, product
availability is seen to be highly linked to the product's minor features. More specifically, this
study does not undervalue the relevance of positive product availability, particularly in
marketplaces where products are perishable, seasonal, or require storage (Zhou et al., 2018).
Nonetheless, it suggests that simply having a product on the shelf may not always increase
participation and purchase intent. On the contrary, in other circumstances, it is supposed to be
taken for granted and have no bearing on one's interaction with the product. Furthermore, if
product availability has an impact on purchase intent, it is due to practical considerations
rather than involvement. Product availability is viewed positively and adversely depending on
a situation, such as when no justification is given for a product stock-out, a lack of product
availability is projected to influence in negative the purchase intent with no advancement to
customer satisfaction (Wilson & Christella, 2019).
In many markets, product mix and availability have an impact on demand and cost concerns,
especially in those where storage costs or capacity limits are a factor. Almost all retail sectors,
for example, are impacted by product mix, stocking levels, product placement, and shelfspace coverage; transportation and performance event businesses face significant capacity and
seating type issues; and capacity decisions also impact health care and education choice
(Vasić et al., 2021). In these markets, companies may improve product mix and availability in
order to influence consumer decisions about where to shop and when to buy.
The ideal product and stocking options for downstream firms in vertically divided markets
may differ significantly from those of competing producers whose products the downstream
firms carry. Manufacturers in such environments are more likely to develop a diverse range of
products and employ vertical structures to try to align downstream firms' stocking decisions
with their own objectives. Despite the critical role that product availability can play in many
marketplaces, there is little empirical evidence on the impact of product availability on
company profits or customer preferences (Zhou et al., 2018).

2.2.2 Pricing and Billing Accuracy
The current research on price fairness perceptions can be divided into two categories: the
exploration and identification of antecedents to price fairness perceptions, and the
examination of the impact of price fairness perceptions on consumers' attitudes and
behaviours.
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The findings from both streams add to our understanding of price fairness perceptions in a
variety of pricing contexts, as well as how consumers react to a seller's pricing strategy
(Leung et al., 2019).
Consumers' judgments of whether a seller's pricing may be properly justified are characterized
as perceived price fairness. Fairness is a subjective rather than an objective evaluation since it
is based on what customers perceive, regardless of whether that view is right. As a result,
customers' judgments of price fairness may not be important until they believe a price is
unfair. Price fairness judgments have been proven to be easily impacted by a variety of factors
in previous studies (Leung et al., 2019).
Consumers' opinions of pricing fairness are influenced by a variety of circumstances,
according to the findings of empirical studies. When determining price fairness, consumers
typically use numerous reference points, including previous pricing, rival prices, and cost of
goods sold. Price setting tactics (e.g., uniform vs. differential pricing, posted vs. auction
pricing) were found to have an impact on price fairness in research that looked into price
discrimination strategies (Ampuja & Kling, 2018).
People create comparisons all the time to evaluate their own beliefs, according to social
comparison theory. People prefer to compare themselves to similar persons over selfreference when making such comparisons. As a result, most judgments are likely to be based
on comparison, and people tend to choose persons who are similar to themselves (Turban et
al., 2018).
Price satisfaction should be negatively affected by the real price level that an e-tailer charges
its clients. Customers can use a price search engine on the Internet to compare prices from
multiple retailers. Customers may consider it as unfair if an e-tailer constantly has higher
prices since same things are available elsewhere at a lower price. Customers should be less
satisfied with the price they pay the higher-priced e-tailer due to perceived unfairness
(Bressolles & Lang, 2020).
It is commonly considered that Internet customers are more price sensitive because they can
readily compare prices across different Web sites. Price sensitivity, on the other hand, may be
reduced by Web site features that allow customers to find exactly the product they want. Price
sensitivity was minimized by lowering the expense of gathering information on various items.
The simplicity of ordering, product selection, product information, and Web site performance
were all used to measure customer satisfaction with the ordering process in this study
(Katarya & Anand, 2018). These features of the website enable customers to find the exact
product they are looking for fast and effortlessly. As a result, it's reasonable to assume that
high levels of satisfaction with the ordering procedure will lead to lower price sensitivity,
which will be reflected in higher price satisfaction (Ampuja & Kling, 2018).

2.2.3 Logistics and Handling
E-commerce entails more than just building an online display place for their business; it also
entails product variety, logistics backup, appropriate technical infrastructure, and supply chain
readiness. In today's hyper-active client needs, a well-designed company strategy can only aid
in the smooth operation of the organization. The buyer expects the things they order online to
arrive quickly and according to their preferences (Khan et al., 2019).
To meet their clients' requirements, major businesses either have in-house logistics skills or
hire a third-party logistics service provider. Because the current business environment
necessitates customer-centric products, third-party logistics service providers will continue to
be required to make tailored deliveries to them.

1020

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

According to available data, third-party logistics service providers account for 50% of product
distribution, with the remaining 50% being handled by in-bound logistics (Xiao et al., 2021).
E-commerce purchasing is becoming more and more frequent, and it is now one of the most
popular shopping techniques in our country. Because logistics is so important if you want
your online store to succeed, we'll explain what role it plays in the realm of electronic
commerce. Ecommerce is built on five pillars, of which the most important is Logistics. If an
ecommerce company's logistics fail, the company will lose money and its customers will be
dissatisfied. Maintaining solid logistics will guarantee that deliveries are made on schedule
and that returns and changes are managed (Xiao et al., 2021).
The selection of products available for purchase by consumers has grown as ecommerce has
become more widely available. The challenge of implementing e-logistics for traditional
businesses is made even more difficult by consumers' delivery alternatives and choices.
Retailers must engage external logistics partners for ecommerce to reach the edge of this
customer network because to the desire for speedy access to products, both in retail stores and
online web shops (Turban et al., 2018). Given the urgency with which customers want their
items, innovative delivery options including multimodality and time window delivery have
become critical. Retailers, particularly SMEs, are paying close attention to what logistics
partners can do to assist them in developing the most effective go-to-market strategy.
This can involve smart alliances with existing physical locations or the use of internet
marketplaces to grow their visibility. Internalized, vertically integrated structures or the
employment of external market agents to carry out operations that make up the retailer's value
system are the options available to them. The problem for an e-business is to determine how
many logistics partners are required, what value these partners must supply, and where
delivery options should be in relation to any physical presence of a bricks and mortar store
(Tsang et al., 2021). Everything should be at the consumer's fingertips, and the total brand
experience should be similarly accessible.
Consumers today have a lot of options when it comes to purchasing things, whether in person
or through other channels such as catalogues, mobile phones, or online. The size of the goods,
the consumer's location, and the perishability and availability of the product can all influence
how quickly it is delivered. The employment of a third-party logistics provider by a company
whose core industry is not product delivery can help them expand their market reach.
The use of third-party logistics providers (3PL) to execute logistics services that were
previously performed within an organization is defined as the use of external companies to
perform logistics functions that were previously performed within the organization (Tsang et
al., 2021). The third services parties can cover the complete logistics process or only some
aspects of it. The value of a business-to-business relationship is determined by the following
variables.
Taking advantage of 3PL's resources and capabilities to gain scale advantages in
1.
logistics operations by lowering the enterprise's own logistics and transaction costs.
2.
Leveraging the professional expertise and agility of 3PL providers to increase overall
supply chain operational efficiency and customer service levels.
3.
Investing less or not at all in a company's logistics infrastructure to free up resources
to focus on the company's core capabilities.
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2.3 Technology and Intelligence
Websites are a form of information technology in and of itself. A forum for internet
transactions is called direct confrontation. Customers can choose products based on their own
needs, and businesses can use shopping websites to complete transactions through real - time
communications. However, in order for a customer to consume readily online, the website
must first be useful and simple to use. This includes things like information searching, online
subscriptions, and payment options (Katarya & Anand, 2018).
Customers' propensity to consume internet has been evaluated by technological acceptance
criteria in several previous research. The term perceived usefulness (PU) has been used in
many publications. "The degree to which a person believes that employing a specific system
would improve his or her job performance," according to the definition. User acceptability is
strongly and positively correlated with individual views toward e-shopping. Individual loyalty
to e-shopping is highly influenced by the perceived ease of use of trading online (PEOUT)
and perceived usefulness (PU), as according to his empirical research findings (Mujeeb-urRehman, et al, 2021). The findings also confirmed that the web's PEOU has a significant
impact on PEOUT, which influences PU. PU, on the other hand, did not appear to have a
substantial effect on user acceptance.
Furthermore, user happiness with the internet and views of information systems and services
have been demonstrated to have a substantial impact on user acceptance. As according to
recent study, client satisfaction in the internet environment is significantly higher than in
traditional channels due to the simplicity with which information can be obtained. When it
comes to information search, ease of use can have an impact on transaction costs (X. Yang,
2019).
2.3.1 Aftersales Service
In most manufacturing industries, after-sales activities are regarded as a crucial source of
revenue, profit, and competitive advantage. The market for after-sales solutions has been
estimated to be four to five times larger than the market for new items. After-sales services
and spare parts can produce more than three times the initial purchase price during the
product's life cycle. Furthermore, assuming that returning customers are the most profitable
since they require less marketing effort and relationship building, after-sales service becomes
progressively important as a means for ensuring customer happiness and retention (Turban et
al., 2018).
Finally, after-sales activities could be used to boost the success percentage of new product
launches. These assumptions could explain the shift in the after-sales function's responsibility.
The shift is in favor of a perspective that sees after-sales as a competitive advantage and
business potential.
2.3.2 Order Tracking and updates
Order tracking in ecommerce refers to keeping track of orders and shipments, as well as
communicating order status and delivery updates to customers. Order tracking is essential for
any ecommerce business since it informs customers about where and when their transaction is
in the shipping process. This gives customer a confidence in your company's reliability and
visibility, and also minimizing customer communications about order progress. Order
tracking helps you and your customers with the fulfilment process. It will assist you in
keeping track of any issues that arise with your orders and in gaining your customers' trust.
All of this will eventually lead to a more positive relationship with customers, encouraging
them to spend more money with you (Katarya & Anand, 2018).
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Consider using a 3PL like Fulfilment Works if you need order tracking and fulfilment
assistance. Many organizations use our tracking solution to manage and track their orders
throughout the order fulfilment process. For many customers, order tracking is a pleasurable
experience. If they're excited or worried about when their order comes, tracking will keep
them updated and relieve their anxiety about where their order is. Customers are routinely
informed of their order progress in five stages: Order Received, In-Progress, Shipped,
Delivered, and Completed. Depending on the company's preferences, this method may differ
(R. H. Amir-reza Asadi, 2018).
Customers can use the order tracking feature to keep track of their orders' current status and,
as a result, take appropriate corrective action if delivery delays appear to be unavoidable. The
vendor has reaped the benefits of providing customers with this level of order insight. For
example, in the face of intense competition from FedEx and Airborne Express, United Parcel
Service (UPS) has maintained its leadership in the small-package delivery service business by
extensively investing in modern information technology such as its automated package
monitoring system (Mehmood, 2021).
Traditional corporate transactions and communication have been gradually supplanted by
Internet means, and numerous service tracking systems have gone online; nevertheless, most
online tracking systems cannot operate beyond organizational borders due to the advancement
of Internet technology. There is still a paucity of research on automated tracking systems in
businesses.

2.3.3 Virtual Reality
With the use of virtual reality technology, many businesses can now survive the everincreasing competition. Indeed, virtual reality is thought to have a utilitarian component that
meets the demands and expectations of some consumers while also improving their entire
experience. Consumer experience is determined by customer service quality, product
packaging, simplicity of product use, and advertising methods, according to. It is organized
into five interconnected dimensions; sensory, affective, cognitive, behavioural, and social.
Through increased consumer engagement with the enterprise and the formation of a link
between the two parties, these dimensions led to the start of the notion of customer
empowerment. Following a purchase, the customer experience is also determined by the
consumer's level of satisfaction, trust, and commitment. This is accomplished by utilizing
numerous online and offline touch points that provide a unique customer experience at
various stages of the consumer journey (Martínez-Navarro et al., 2019). Customer-initiated
touch points (such as reading internet evaluations of a certain restaurant) and firm-initiated
touch points are also possible.
As a result, customer and corporate views are taken into consideration while analysing events.
Companies began incorporating virtual reality technologies into effective marketing tactics to
improve the customer experience based on their understanding of how consumers spend their
time and the devices they use. Indeed, technology has always been at the forefront of all kinds
of creative thinking aimed at improving the customer experience. The human mind has
grasped the concept of coupling reality with the virtual and felt the urge to do so in numerous
circumstances over the years, beginning with stories and robotics, holograms, and other such
things (Martínez-Navarro et al., 2019).
The literature on retailing reflects the growing importance of web-based mediums and ecommerce platforms for retail shopping, which is typically accompanied by a sharp decline in
interest in physical stores. Because of the increased need for web-based online retailers,
traditional selling channels have been driven to innovate.
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To stay up with the rapid pace of technological improvements, physical shops are increasingly
exploring the possibilities of incorporating virtual reality (VR) into the shopping experience
in order to maintain market share and grasp new opportunities (Farah et al., 2019). Today,
there is a pressing need for point-of-sale environments to leverage virtual reality (VR)
techniques to distribute a wider range of valuable data and, as a result, to make decisionmaking easier.
Virtual reality tools allow for the creation of new channels with interactive three-dimensional
visuals, graphic icons, and linkages. They are also a safe sanctuary for human-computer
communication. These new digital channels include essential elements that promote the
sensation of being surrounded by a digital environment, the sensation of existing in a virtual
landscape, and interactivity, which allows users to digitally interact with items and
surroundings in real-time. Ambience, ambiance, and store layout all play a part in virtual
environments, just as they do in physical businesses (Farah et al., 2019). The customer reenchantment process and the redesign of the retail experience include immersing customers in
a visually appealing dimension in an attempt to promote purchase.
To find out the effect of different constructs like GUI quality, Product quality, Product
availability, Product logistics and handling, Product pricing and billing, After-sales service,
Order tracking and updates and Virtual reality technology and their effect on the Ecommerce
customer satisfaction. For now, we are not getting into the mediation or moderation but the
direct effect and significant relationship between the above stated constructs and the
Ecommerce customer satisfaction.
GUI Quality
Order Procurement
Product Quality

Product Availability

Order Fulfillment

Logistics and Handling

Pricing & Billing Accuracy

After sale services

Technology and Intelligence

Tracking and Updates

Virtual Reality

Figure 1: Theoretical Framework
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3.0 Methodology
This research study's methodology includes its research design, sample size, data collection
instrument, sampling procedure, mean, median and standard deviation, validity, reliability,
and other techniques. These pieces are used to test and carry out theories. This is referred to as
a quantitative investigation, in which the hypothesis is tested and suited for empirical
measurement. A population sample is required to collect the data because it is not possible to
acquire responses from all of the participants at once, and thus illustrates the research study's
target population. For this study, a sample size of 293 was chosen, which includes firm
personnel. When it comes to determining the size of the sample population, several
viewpoints have been expressed.
According to Bloomfield and Fisher (2019), one of the absolute ways to describe quantitative
approaches in research is to make sample size calculations based on the confidence interval
and confidence level. According to (Apuke, 2017), having at least 30 replies for each of the
research variables would result in trustworthy results. We used convenience sampling to
collect information from targeted individuals in this present research investigation. This
method allows the researcher to obtain replies from the participants in the study. This was
done for their convenience, while sample size was reflected in a subset of the population
chosen for this study. Following the data collection, the test was carried both statistically and
empirically to estimate relevant information. The data normalcy is important for this reason,
descriptive statistics, in which mean, median standard deviation is incorporated furthermore
correlation, validity, reliability, regression and correlation was done by using SPSS.
Because of the quantitative method, the Positivist perspective arose. Objectivity, reason,
control, and prediction are valued in positivism. The research question or hypotheses that
identify the concept's prevalence are included in this study (Park et al., 2020). The association
between the variables was investigated in this research study, which also assessed the causeand-effect relationship. The instrument, control, and statistical analyses were utilized to
ensure that the findings were accurate and that generalized results could be drawn (Ryan,
2018).
Non-probabilistic sampling is a sort of sampling used in quantitative research that is chosen
subjectively based on the nature and possibilities of the study. When there is a small sample
size and the study is based on real-life events, non-probabilistic sampling is more effective
(Taherdoost, 2018). The convenience sampling method was used in this research study, which
refers to selecting sample size based on researcher convenience and access. This method
works well in this case because the focus of this study is on a small group of people who are
facing a real-life problem, and convenience sampling helps overcome limitations in this type
of research (Zuze & Weideman, 2013).
A population is a set of individuals with specialized characteristics. The sample is a subset of
the population available for the research. The sample population produced the outcomes
because it was one of the valid choices for this research study (Bloomfield, and Fisher, 2019).
The targeted population for this current research study were job people from which the
researcher wishes to generalize the findings of the research. The sample size for this research
is 293 which was derived from a collection of 320 responses and as per (Apuke, 2017) 293 is
a reasonably acceptable for this research. Among these 293 respondents, 147 were females
and 134 were males while some others preferred not to say.
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4.0 Results and Discussion
4.1 Normality tests

N

Gui

Pq

Valid

293

293

Missing

0

0

Table 1: Normality test
Statistics
Lh
Pb
Vr
293

Mean

2.582138 2.518771

Median

2.666666 2.333333

Mode

3.000000 2.000000

Std. Deviation .76680283 .8597017

293

293

Ecs

Av

As

Out

293

293

293

293

0
2.2390
8
2.2000
0
2.000
.83406
7
.696

0
2.3786
7
2.2000
0
2.000
.86414
3
.747

0
2.1846
4
2.0000
0
2.000
.85627
4
.733

0
0
0
0
2.45733 2.39021 2.32081
2.5404631
8
3
9
2.50000 2.25000 2.25000
2.5714285
0
0
0
3.0000 2.0000a 2.0000 3.000000
.852118 .875360 .846323
.8527495
3
0
9
.726
.766
.716
.727

Variance

.588

.739

Skewness
Std. Error of
Skewness
Kurtosis
Std. Error of
Kurtosis

.048

.460

.444

.437

.382

.162

.504

.519

.680

.142

.142

.142

.142

.142

.142

.142

.142

.142

-.327

-.303

-.284

-.214

-.536

-.796

-.249

-.062

.105

.284

.284

.284

.284

.284

.284

.284

.284

.284

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
The above normality test conducted on SPSS is the measure for mean of the responses and
Skewness and Kurtosis was also measured. The all three variants of central tendency, that is
mean, mode, and median shows the response are in the range of 2 to 3, that according to our
scale shows that majority of the sample either agrees or is neutral about our research
questions. Furthermore, from the table, the skewness can be observed between +1 and -1,
suggesting the data is not highly skewed. And can be moved for further investigation. Second,
the values of kurtosis should lie between -3, and +3, and our values are within this range,
indicating the peak is not leptokurtic. With the help of kurtosis, we also measured the
distribution is normal.

4.2 Reliability Test
Table 2: Reliability test
Reliability Tests

Cronbach's Alpha

Gui

Pq

Lh

Pb

Vr

Av

As

Otu

Ecs

0.636

0.669

0.743

0.843

0.864

0.879

0.894

0.916

0.892
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Reliability test was also conducted on SPSS, the measure for reliability test used was
Cronbach’s Alpha. Reliability test is used to measure the uniformity of the questionnaire. This
defines that over the period of time, the research has the possibility of getting the constant
results with the questionnaire. The value of Cronbach’s Alpha must be greater than 0.7, but
according to many researches, the Alpha value higher the 0.6 is acceptable too and considered
reliable, and the table above shows exactly the same.

4.3 Validity Test
Table 3: Validity Test
Validity Analysis
Gui

Pq

Lh

Pb

Vr

Av

As

Otu

Ecs

KMO

0.650

0.658

0.712

0.777

0.831

0.861

0.875

0.897

0.887

Sig.
Cumulative
variance %

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

44.302 40.491 44.104 58.813 61.674 60.124 62.984 68.826

58.082

Validity test was also conducted on SPSS, the measures for validity test used are KMO, Sig
Value, and cumulative variance. The KMO value should be higher than 0.7, but above 0.6 is
also acceptable and considered the research is valid and accurate. The sig value is 0.000 and
the cumulative variance is more than 40% mark. Again the variance percentage should be
higher than 50%, but according to many researches above 40% is also considered borderline
acceptable. hence the test results completely validate the accuracy of the research.

4.4 Correlation Tests
The below test results, ran through SPSS, indicates the variables have the positive correlation.
The scale used to evaluate the result is given below

0 < r > 0.3
0.3 < r > 0.5
0.5 < r > 0.7
0.7 < r > 1.0
R=1

Table 4: Correlation Test
Very weak or no relation
Weak relation
Strong Relation
Very strong relation
Same variable

According to the above chart the relation between variables is found to be ‘strong relation’.
And in one variable it is very strong. The below chart verifies that and defines the bases for
hypothesis rejection or acceptance, the Pearson correlation value is considered as the measure
for the test.
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Table 4: Pearson Correlation Test
Correlations
Gui
Pq
Lh
Pb
Vr
Ecs
Pearson
Correlation
Gui

Pq

Sig. (2-tailed)

Pb

Vr

0

0

0

0

0

293

293

293

293

293

293

293

.631**

1

Sig. (2-tailed)

0

N

293

293

.684** .686**

Sig. (2-tailed)

0

0

N

293

293

.686** .647** .516** .570** .555** .560** .470**
0

0

0

0

0

0

0

293

293

293

293

293

293

293

.630** .571** .545** .540** .611** .534**

1

293

0

0

0

0

0

0

293

293

293

293

293

293

.590** .647** .630**

Sig. (2-tailed)

0

0

0

N

293

293

293

1

293

.545** .516** .571** .608**

Sig. (2-tailed)

0

0

0

0

N

293

293

293

293

.608** .620** .627** .661** .596**
0

0

0

0

0

293

293

293

293

293

1

293

.581** .570** .545** .620** .632**

Sig. (2-tailed)

0

0

0

0

0

N

293

293

293

293

293

Pearson
Correlation
Av

0

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation
Ecs

0

293

Pearson
Correlation

Out

0
293

Pearson
Correlation

As

.631** .684** .590** .545** .581** .508** .506** .447**

N

Pearson
Correlation
Lh

1

Av

.632** .671** .589** .693**
0

0

0

0

293

293

293

293

1

293

.508** .555** .540** .627** .671** .689**

Sig. (2-tailed)

0

0

0

0

0

0

N

293

293

293

293

293

293
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Pearson
Correlation
As

Sig. (2-tailed)

0

0

0

0

0

0

0

N

293

293

293

293

293

293

293

Pearson
Correlation
Out

.506** .560** .611** .661** .589** .615** .616**

Sig. (2-tailed)
N

1

0
293

.447** .470** .534** .596** .693** .641** .740** .650**
0

0

0

0

0

0

0

293
293
293
293
293
293
293
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.650**

293
1

0
293

293

According to the above table, first of all we have checked the sig value, and it is less than
0.005. Hence, it can be said the hypothesis are failed to reject.

5.0 Conclusion
First of all, we go through the skewness and kurtosis tests, the results were found in range as
defined by the standards, so the research tests carried forward. Then, we did the reliability
check, and the Cronbach’s Alpha value was higher than 0.6, which is acceptable. The result
can be considered reliable and we then moved for the validity check. The validity check was
done through KMO value, which was also higher than 0.6, which is acceptable, so we moved
forward to find out the correlation. The correlation was our final test with which we were able
to reach the conclusion that our hypothesis are failed to reject, since the sig value was found
to be less than 0.002. Also, the relationship between our variable is found to be strong. this
research is novel to Pakistani market, hence there are many future research opportunities to
further investigate the topic. First of all the research is based on the questionnaire of the
sample, hence there are possibilities that the opinion of population might differ, because the
general public is still not very much aware of the AI, VR, or other technologies implications.
In general, there is the positive bias in adopting these technologies, but still there is the scope
for further research on getting these biases removed. Second, the study focused on efulfilment
operations that based on the customer satisfaction aspect. The internal processes can also be
discussed in order to achieve the operational excellence, such as sorting, picking, and packing.
Furthermore, more AI applications in logistics and warehouses from fulfilment center
perspectives can be analyzed in future. Third, the literature review is again a very much
potential research area for this topic. There are several components that can be analyzed.
Some components can differ according to the authors’ intention or research area. There is still
no attempt in order to evaluate all the factors that can cause the customer satisfaction in
ecommerce business or efulfilment centers operation to serve them well
Added, many research on e-fulfillment is focused on the clientele in developed countries,
where the market is mature, the organizations are focused and the infrastructure is robust.
However, in developing countries the focus of customer and organization is on easiness and
timely availability of service. It makes the research scope quite limited. Further, the lack of IT
Knowledge and other technological advancements, create the bias in which the superior
technology which is beneficial for customers is perceived negative.
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Concluding the research, we can say that the customer satisfaction in ecommerce business, in
relation to fulfilment centers and distribution centers depends positively on GUI quality,
Product quality, Product availability, Product logistics and handling, Product pricing and
billing, After-sales service, Order tracking and updates, and Virtual reality technology.
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Abstract
Over the 2014–2020 programmatic period, the European Regional Development Fund
(ERDF) provided nearly 66 billion Euros in European Union (EU) financial assistance to
stimulate innovation in European firms. Small and medium-sized enterprises (SMEs), in
particular, were at the heart of ERDF financial help to firms.
Member states (MS) were obligated to examine the efficacy, efficiency, and impact of these
financial aid programs beginning in 2014. Despite the existing plethora of studies devoted to
their evaluation, there are a few concerns that receive insufficient research interest,
particularly when evaluations occur throughout the implementation phase. In effect,
policymakers face major challenges in designing and implementing research and
innovation programs. This is especially true throughout the assessment and monitoring
phases, due to the absence of relevant data, comparative evaluations, and lack of
organizational skills. Furthermore, evaluation mechanisms throughout the 2014–2020
programmatic period focused heavily on analyzing process-oriented results, needing a
comprehensive set of data to appraise the direct benefits of the interventions funded.
Furthermore, in the case of research and innovation policies, the assessment techniques are
very useful in assisting regions and countries in the enhancement of upcoming policy tools by
identifying strengths and weaknesses in the previous policy cycle.
In this framework, we evaluated the execution of the Operational Programs focused on
supporting research and innovation, specifically in SMEs. To achieve this goal, we employed
a network slack-based data envelopment analysis model in conjunction with cluster analysis,
which includes multiple performance framework indicators, to evaluate 53 Operational
Programs from 19 countries.
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Our results show that more developed regions have greater potential for improving their
efficiency than transition and less developed regions. Furthermore, when compared to more
developed countries, less developed regions outperform, implying that further investment
should be directed at leveraging research and innovation in these regions. Overall, operational
program managers should concentrate on addressing the issues that are intrinsic to these poor
results, such as increasing the number of researchers working in enhanced research
infrastructures and boosting technology transfer across research institutions and businesses.

Keywords: ERDF; Research and Innovation; SMEs; EU regions; network slack-based
measure; cluster analysis
Funding: This work has been funded by the European Regional Development Fund within
the framework of Portugal 2020—Programa Operacional Assistência Técnica (POAT 2020),
under project POAT-01-6177-FEDER-000044 ADEPT: Avaliação de Políticas de Intervenção
Cofinanciadas em Empresas.
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Abstract
Despite the abundance of papers for assessing European Union (EU) structural funds, there
are also gaps of knowledge, specifically when assessments occur throughout their
implementation period.
In this sense, and unlike other approaches that are specifically utilized in policy assessments
(for example, microeconomic studies that involve control groups, case study assessment, and
macro econometric evaluations), Data Envelopment Analysis (DEA) facilitates the efficiency
assessment of OPs' by taking into account the “performance framework” metrics made
publicly available by the Member States (MS) on the European Commission (EC)’s website.
The achievements of the OPs' priorities are then reviewed through this mechanism, known as
the "performance review", based on the data collected from the MS's yearly. If the
programmes' aims are not met, the EC may impose financial penalties.
In this context, DEA may give practical assistance in the development of future cohesion
policy measures because it conveys information regarding the accomplishments and flaws of
previous programmes, as well as insights on how to solve the highlighted inadequacies.
Lastly, by combining DEA and cluster analysis, MAs can explore disparities in the
efficiency of OPs implemented in regions with different NUTS2 classifications.
Since SMEs are the backbone of the EU economy, accounting for 99 percent of enterprises in
the EU and roughly two-thirds of private sector employment, and their environmental
footprint is therefore significant, their switchover to low-carbon processes is critical for
meeting the EU's carbon-reduction target. As a result, we focused our study on ERDF-funded
initiatives, which account for 70.5 percent of all EU structural and investment funding
allocated to this area.
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This study evaluated 102 programmes from 22 countries using a non-radial slack-based DEA
model paired with cluster analysis that encompasses distinct performance framework
indicators. Overall, we found that 25 efficient OPs remained robustly efficient, while 51
remained robustly inefficient. Besides, we concluded that 25 efficient OPs remained robustly
efficient, while 51 stayed robustly inefficient for data disturbances between 5% and 10%.
There was practically no input excess at the present output level. As a result, efforts to foster a
low-carbon economy should handle the issues that are causing poor outcomes, both in terms
of greenhouse gas emissions reduction and the pace of programmes execution.
Keywords: Low-carbon economy, ERDF, SMEs, Slack-based measure, Cluster analysis.

Funding: This work has been funded by the European Regional Development Fund within
the framework of Portugal 2020—Programa Operacional Assistência Técnica (POAT 2020),
under project POAT-01-6177-FEDER-000044 ADEPT: Avaliação de Políticas de Intervenção
Cofinanciadas em Empresas.
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INCLUSIVITY OF SKILL DEVELOPMENT IN BUSINESS EDUCATION AS A
MEANS FOR IMPROVING YOUTH EMPOWERMENT IN NIGERIA
Moruff Adeyemi Salawu
Department of Accounting, School of Business Education, Federal College of Education
(Technical) Akoka
Abstract
The study explored the inclusivity of skill development in business education as a means for
improving youth empowerment in Nigeria towards eradicating challenges of the persistently
increasing youth unemployment. A sample of one hundred (100) participants were randomly
drawn from the population that comprises the final year students in the Department of
Business Education of the Federal College of Education (Technical) Akoka, Lagos in
affiliation with the University of Benin, 2021/2022 academic session. A structured
questionnaire was deployed in elucidating information from the selected respondents. Data
gathered were subjected to arithmetic mean analysis and Chi- square. The null hypothesis
(Inclusivity of skill development in business education do not improve youth employability in
Nigeria) formulated for the study was however rejected as it generated an asymptotic
significant value of 0.03 which is lower than the 0.05 significant level. Findings from the
study further revealed that more emphasis has been placed on academic excellence without
concentration on what skills has been acquired, also, a dearth of quality skilled trainers, an
acute shortage of facilities, inconsistent follow-up by the government and inadequate funding
when it comes to skills development programs has been an issue in Nigerians tertiary
institutions. As a result, the study concludes that teachers/facilitators should equip themselves
with professional skill development abilities and improved competency to ensure effective
student practicalisation of content delivered within the four corners of the classroom.
Keyword: Business Education, Skills development, Youth empowerment, Youth
unemployment
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THE EFFECT OF LOGISTICS PRACTICES ON THE MARKETING
PERFORMANCE OF BUSINESS ENTERPRISES EVIDENCE FROM HIGHER TAX
PAYERS; THE CASE OF DESSIE, KOMBOLCHA, AND KEMISSIE TOWNS OF
ETHIOPIA
Lecturer Mr. Arega Enbiale Setegn
Wollo University, Ethiopia
Lecturer Mr. Girma Moges Admassie
Wollo University
Lecturer Mr. Aklilu Berhanie Desta
Wollo University
Dr. Gurudutta P. Japee
Head of the Department, Advanced Business Studies, Gujarat University
ABSTRACT
The Effect of Logistics Practices on the Marketing Performance of Business Enterprises
Evidence from Higher Tax Payers; The Case of Dessie, Kombolcha, and Kemissie Towns of
Ethiopia
Abstract
This study is focused on the effect of logistics practices on the marketing performance of
business enterprises evidence from higher taxpayers in the case of Dessie, Kombolcha, and
Kemissie Towns of Ethiopia. To select sample elements from each town, a simple random
sampling technique was applied. And purposive sampling technique was applied to select
three concerned professionals from each town. Evidence showed that there are a total of 2932
higher taxpayers in Dessie, Kombolcha, and Kemisse towns, 352 respondents were selected
using Yamane’s (1967) formula. Questionnaires and semi-structured interviews were used as
a means of collecting data. Researchers used both primary and secondary data sources to
gather the necessary information about the subject under investigation. The data were
analyzed using descriptive methods of statistics such as percentages, frequencies, mean and
standard deviations, and inferential methods of statistics such as correlation and regression.
The findings of the study show that inspection, pricing, terms and quantities, packaging, label
and assembly, handling of materials, storage of raw materials, order processing,
transportation, receiving and expediting operations at the warehouse, and managing
customers’ complaints are found to be well-practiced. However, most firms are poorly in a
position to rely on high-quality suppliers and establish long-term relationships with their
suppliers. In addition, they did not properly ensure the stock levels, develop a system for
wastage-free utilization of materials, and did not receive orders from others through the mail,
e-mail, fax, phone, or salesmen. Furthermore, customer feedback was not properly collected
to enhance customer satisfaction. Therefore, organizations should continuously manage their
logistics practices to be successful since it can determine the success and failure of
organizations.
Keywords: logistics practices, procurement, manufacturing support, and distribution practices
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THE EFFECT OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION ON THE
PERFORMANCE OF TOURISM MARKETING: IN THE CASE OF SOUTH WOLLO
ZONE AND DESSIE CITY ADMINISTRATION OF ETHIOPIA
Lecturer Mr. Arega Enbiale Setegn
Wollo University
Lecturer Mr. Tesfaye Shiferaw Ali
Wollo University
Dr. Gurudutta P. Japee
Head of the Department, Advanced Business Studies, Gujarat University
ABSTRACT
The Effect of Integrated Marketing Communication on the performance of Tourism
Marketing: In the Case of South Wollo Zone and Dessie City Administration of Ethiopia
Abstract
As the tourism sector becomes more competitive, the role of marketing communications is a
major tool for telling others that we are here. Thus, this study focuses on the effect of
integrated marketing communications on tourism marketing performance in the case of the
south wollo zone and Dessie city administration. This study was created by researchers to
ensure that tourists receive high-quality, long-term tourism services in order to improve the
effectiveness of tourism marketing through the use of a variety of promotional techniques.
Promotion, as is well known, is one of the most important components of the marketing mix,
and so contributes both theoretically and practically to these new marketing activities. In this
survey, the study used purposive sampling techniques to select cities or attractions, and
convenient sampling techniques to select respondents from each of the selected attractions. A
purposive sampling technique was also used for the interview. The survey provided a
questionnaire on the opinions of 384 tourists and four staff members through a semistructured interview. The data was analyzed using descriptive statistical methods such as
percent frequency, mean, and standard deviation and inference statistical methods such as
correlation and regression were used. The results show that the advertisement served had the
greatest impact on performance (56.8%). On the other hand, personal selling had the secondhighest impact on performance (54.5%), while sales promotion (10.8%) and public relations
(12.8%) were less important to the dependent variable. In summary, sales promotion and
public relations do not significantly affect the performance of tourism marketing for selected
attractions, while advertising and personal selling do significantly affect performance at a
95% confidence level. In today's world, there is fierce rivalry from all sides to attract
travellers. As a result, tourism organizations should make good use of integrated marketing
communication aspects.
Keywords: advertisement, personal selling, sales promotion, public relations, and Tourism
Marketing
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IMPACT OF ELECTRIC AND HYBRID POWERED VEHICLES ON
ENVIRONMENTAL ECOLOGY AND ECONOMIC EFFICIENCY
Tamar Barbakadze
Tbilisi State University, Economic and Business, Business Administration
ORCID: 0000-0002-6563-9070
Abstract
This paper discusses the negative impact of internal combustion engine vehicles on
environmental and economic factors, for which the results of a study of the causes of these
problems are initially reviewed. Based on the problems, increased government spending has
been identified, which is a problematic issue for the Georgian economy.
Based on the theoretical analysis, the advantages of cars with electric and hybrid engines
compared to cars with internal combustion engines are presented in detail. As well as issues
related to economic and environmental well-being.
A summary conclusion and recommendations for assessing the effectiveness of key
determinants of economic and environmental problems are mainly concerned with addressing
underlying problems and approaches. Emphasis is currently placed on the level of state fleet
and public transport eco-friendly vehicles, improving infrastructure and raising public
awareness. Also, one of the main recommendations concerns the development of Georgia's
domestic product - natural resources.
Keywords: Hybrid; Electric car; Ecology; Emission; Smog.
Introduction
Humans throughout development have always tried to be able to move long distances and
carry heavy loads. At first, such transport was the power of animals, then carts were made, the
driving force of which was again the animal. Steam-powered mechanical vehicles were
developed several centuries ago, and around the 18th century, internal combustion-powered
mechanical self-propelled carts were first patented. This event laid the foundation for the
development of the automotive industry.
Along with the rapid growth of the world population, the number of cars and, consequently,
consumption is increasing. If we consider the example of Georgia, at the end of 2020, more
than 1.38 million cars were registered across the country, of which - 1.06 million cars were in
operation. Compared to the population of Georgia, according to the mentioned data, one car
per three people. It is an important fact that most of the car fleet in Georgia is old cars.
According to the data of JSC "Galt & Taggart" ("Galt & Taggart") as of November 2020, cars
registered in Georgia by age can be divided into the following percentage: cars under 0-2
years - 1% of the total market, up to 3-5 years - 3%, 6-8 years old - 7%, 9-11 years old - 6%,
12-14 years old cars account for 9% of the market, the remaining 75% - come from 14+ year
old. Due to the fact that 75% of the vehicle fleet is made up of cars aged 14+, their wear and
tear parts are depleted, which is directly related to air pollution. This issue is relevant to the
topic "Impact of electric and hybrid motor vehicles on environmental ecology and economic
efficiency".
According to studies by experts from around the world, a significant proportion of air
pollution - greenhouse gas emissions - comes from vehicle emissions. The popularization of
electric and hybrid vehicles and the replacement of internal combustion engine vehicles will
significantly reduce the emission of harmful gases into the environment.
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They have a number of advantages over cars with internal combustion engines. Internal
combustion engine and electric motor are used in hybrid engine cars. This allows them to
reduce fuel consumption and consequently emit less carbon dioxide into the environment.
Even with an electric car, air pollution is practically non-existent, as there are no harmful
gases in the exhaust content. Unlike internal combustion engines, eco-friendly vehicles are
subject to preferential tax programs, which are much more economical due to the lack of parts
and less fuel consumption, have less dependence on imported fuel, which is stimulating to
buy them. An important factor is multiple, rechargeable batteries, as they are easily recycled
after the expiration date, i.e., 100% of their batteries can be fully recycled, without waste.
Numerous reforms are being carried out in different countries of the world to popularize the
car with electric and hybrid engine. At the same time, giant car companies are working hard
to create cars with cheap electric and hybrid engines in parallel with the aggravation of
environmental problems. It is these factors that determine the choice of topic, goals and
objectives.

Main text
Electric and hybrid engine cars were created around the same time as internal combustion
engine cars. The process of creating the first electric car took years and involves a multi-stage
process by different inventors in different countries. However, Ferdinand Porsche has taken a
prominent place in history. In 1898 he created the electric motor model "P1". After that, he
created the first hybrid car that ran on both gasoline and electricity. (Wienkötter, M. (2018,
September 6) Mission E: Porsche’s first fully electric sports car is named Taycan). Electric
cars were quite popular in the 1900s. Their advantage was in simplicity, less noise and
ecological cleanliness. Access to electricity has also increased significantly, which has helped
to popularize them.
For the first time, the loss of interest in cars with electric and hybrid engines was caused by
the unavailability of price. It was during this period that Ford released the Model T, which
cost three times less than an electric car. During the same period, the construction of longdistance roads, which did not have the resources for electric vehicles, began, as well as the
reduction of gasoline prices and a significant increase in the number of gas stations.
Electricity was a luxury for the people living outside the city. Consequently, the demand for
electric vehicles has ceased.
For several decades since 1910, the abundance of internal combustion engine vehicles has
posed a number of problems to the world. By the end of the twentieth century the importance
of electric and hybrid cars had become much more popular than ever before. A clear example
of this is the beginning of the XXI century, which can be called the era of the revival of ecofriendly cars. In fact, we can cite a number of giant car companies that have begun to
transform popular models into electric and hybrid models.
For comparison, we can consider the principle of operation of internal combustion, hybrid and
electric engines. A gasoline engine and a diesel engine are both types of internal combustion
engines. Gasoline burns easily because it easily mixes with air. It works with four key strokes.
Consider each stage for more information: Consumption - When the consumption valve is
opened, air and fuel mix with each other and are absorbed into the cylinder. The consumption
valve is then closed and the concrete mixture is compressed. The next step is burning, at
which time this mixture explodes and the force of the explosion causes it to move down. The
last blow - the exhaust, i.e., harmful substances burned in the cylinder come out. The
operation of a diesel engine is similar to that of a gasoline engine, although there is still a
difference in the ignition of the air-fuel mixture.
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In a gasoline engine, air and fuel are mixed together before suction in the cylinder. While, the
diesel engine uses a fuel pump to inject fuel into the fuel cylinder. Because diesel engines do
not have an ignition mechanism, they need to have higher compression ratios to ensure that
the air-fuel mixture is compressed sufficiently for ignition to occur. As for electric and hybrid
cars: electric cars have only an electric motor. The battery in the car is powered by an electric
motor. The battery is charged by electrical stations. And, hybrid cars use both internal
combustion engine and electric motor. That is, two different systems supply energy to the car
through coordinated work. The battery of hybrid vehicles is charged by the internal
combustion engine and no additional charging is required. This is an environmentally friendly
so-called green car, the mechanism of which is powered by an internal combustion engine and
an electric motor. A hybrid car can use diesel or gasoline in combination with an electric
motor. This principle significantly reduces fuel costs. The internal combustion engine helps
generate electricity to reduce the impact on the environment along with other benefits. The
life cycle of elements of hybrid vehicles is defined in the long run, as they also cause less
damage to the environment in this regard (accumulation / recycling of unusable elements).
The elements of a hybrid vehicle are charged in exactly the same way as there are hybrid
vehicles: a parallel system hybrid, a sequential system hybrid, a plug-in hybrid, a semi-hybrid,
a self-charging hybrid, a hydrogen-based hybrid, and more. The main advantages of hybrid
cars: environmentally friendly; Economic; Having regenerative properties; Profitable in the
long run; High residual cost.
Numerous studies have been conducted by the World Health Organization over the years,
according to which Georgia is one of the first countries in the world where most people die
due to air pollution. In the last few years, the level of air pollution in Tbilisi is much higher
than allowed.
The question is, what exactly are the harmful substances released into the exhaust of an
internal combustion engine vehicle that are lethal to living organisms? These are nitrogen
oxides (NOx) and carbon dioxide (CO), soot particles, ethylated lead, sulfur dioxide, nitrogen
dioxide, smog. It can damage vital systems such as the respiratory, nervous and
cardiovascular systems. Can cause lung cancer, asthma, stroke, heart attack.
An article entitled "Environment and Natural Resources" is published on the official website
of Georgia's Environmental Outlook (GEO), which provides alarming statistics on the effects
of air pollution worldwide. According to the article, in 1952, a strong smog (a mixture of
organic compounds that eventually creates ozone – a pollutant from the atmosphere, emitted
from automobile exhaust, factories, etc.) was reported in the British capital, resulting in the
death of eight thousand people. Air pollution kills 527,700 people each year in India, 750,000
in China and 25,000 in California. These events are accompanied by medical expenses that
actually exceed $ 200 million. Environmental pollution, as already mentioned, poses the
greatest danger to children due to the small size of their bodies and lungs. Georgia's
Environmental Outlook (GEO), (2019).
Based on this information and research, we can emphasize that vehicle upgrades are
inevitable in any way. Cars with electric and hybrid engines are environmentally friendly
compared to cars with internal combustion engines. Consequently, emissions are reduced,
emissions are reduced by ecologically clean air in itself, and the rate of diseases caused by
polluted air is reduced.
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Conclusion
Based on the performed theoretical studies and analysis of statistical data, we can summarize
the challenges of the Georgian automotive industry, which are the factors hindering the
development of the country in ecological and economic terms:
• Georgia is one of the first countries in the world where most people die due to air pollution.
There are 292 deaths per 100,000 inhabitants. The number of sick citizens has significantly
increased.
• Georgian car industry is completely dependent on imports - cars and oil products. This
process is further complicated by the economic situation in the country. Causes: Inflation and
the welfare of its staff, devaluation of the national currency, interests of the business sector
and taxes.
• Irrational consumption of the budget by state agencies, which is reflected in the renewal of
the vehicle fleet with less environmentally friendly vehicles and the cost of fuel consumed by
them.
• Insufficient readiness of the country for mass promotion of hybrid and electric vehicles.
Manifested by infrastructural deficiency, low level of awareness and difficult economic
situation.
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Economics)
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Economics)
Summary
Which factors determine the ‘effectiveness’ of blockchain technology as an information tool,
part of a supply chain strategy. Effectiveness being more than adoption level per se. It is
defined as ‘creating satisfaction among all users about security and transparency’. Why would
companies use it and insert information considered as strategic? Why would customers use it
and consumers trust it. Current food and fashion supply chains are analysed, especially their
current ‘slow’ methods: both their promising strong aspects and vulnerabilities. Limitations in
present blockchain use are considered before moving towards a behavioristic research agenda
that should assist in ways to observe, explain and predict relevant human decision behaviour.
A Grounded Theory based methodology will reveal which aspects of Institutional
Isomorphism, Transaction Cost Economics, Resource Based View and Resource Dependence
Theory are relevant and can act as theoretical framework. Experiments using Gamification are
proposed as a part of the methodology to shed more light on the human factor in actual
decision making.
Keywords: Blockchain, Sustainable Supply, Isomorphism, Slow food, Slow fashion
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JORDAN'S ECONOMIC POLICY AND INVESTMENT CLIMATE: NEXUS OF FDI
INFLOWS AND FISCAL AND MONETARY POLICY
Mustafa Mohammad Alalawneh
Economic Department, Khazar University
ABSTRACT
This study aims to show the response of foreign direct investment inflows to monetary policy
(represented by money supply and interest rate) and tax revenues in Jordan during the period
(1990 – to 2018). The autoregressive distributed lag (ARDL) approach is employed to
estimate the long-run equilibrium relationship amongst variables. The results indicate that
there is a co-integrating long-run relationship among the study variables.
The study provides empirical evidence showing that an increase in the percentage of the
money supply to GDP by (1%) leads to an increase in the percentage of FDI inflows to GDP
by (1.9561%), an increase in the percentage of tax revenues to GDP by (1%) leads to decrease
in the percentage of FDI inflows to GDP by (0.224%), an increase in interest rate by (1%)
leads to a reduction in the percentage of FDI inflows to GDP by (2.676%). An increase in the
inflation rate by (1%) leads to a decrease in the percentage of FDI inflows to GDP by
(5.645%). The most important characteristic of this study is that it is one of the rare studies
and may be the first of its kind in the investigation and evaluation of the investment climate in
Jordan and the extent of its response to the economic policies represented by monetary and
fiscal policy.
Keywords: FDI, Investment climate, Money supply, Tax revenues.
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LOOKING FOR THE GOLD BENEATH THE MUD: WOMEN AND SOCIAL
CAPITAL DEVELOPMENT IN THE POLITICAL FIELD
Cornelia Ameyo Nyadroh
ORCID: 0000-0001-6056-2871
Abstract
As the call for equal representation of women in the political space especially parliament has
increased, women are being evaluated to determine ways to increase their lasting participation
in the political field. Though there are a lot of studies that have tried to address this issue, the
under representation still persist especially in the global south particularly sub-Saharan
Africa. In an effort to address the problem of under representation of women in the political
field, it is necessary to evaluate the situation from a variety of perspectives and angles. This
paper seeks to examine factors influencing the development of social capital of female
parliamentarians and how the identified factors benefit the creation of a successful political
career in the Ghanaian political landscape. Three research questions would guide the study:
How does informal network contribute to accessing or hindering female parliamentarians
from leveraging social capital? How do cultural values contribute to the discrepancies of
female parliamentarians development of social capital in politics in Ghana? How do attitudes
of political parties’ appeal to women social capital development? 10 in-depth interviews
would be conducted among female parliamentarians using purposive sampling of female
parliamentarians (both current and former) from across Ghana to obtain a clear picture. The
study can be significant in identifying the motivations and hindrance factors in women
empowerment through their career path as parliamentarians in respective of social capital
development in Ghana.
Keywords: Cultural values, female parliamentarians, informal networks, political parties,
social capital
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EXECUTIVE ORDERS IN NIGERIA AS TOOLS OF GOVERNANCE: PROSPECTS
AND CHALLENGES
SAMUEL AKPADIAGHA ETUK
Department of Paralegal Studies ,Akwa Ibom State Polytectnic, Ikot Osurua
DANIEL ETIM THOMAS, ESQ, LL.M
Department of Property Law, Faculty of Law, University of Nigeria, Enugu Campus
Abstract
Nigerian constitutional democracy provides for separation of power, where constitutional
powers are devolved among the three arms of government; the legislature, judiciary and
executive. However, it has been held by various scholars that it is extremely, if not near
impossible to carry on this practice in its entirety, devoid of incursion on one arm or the other.
A water tight division of governmental power can lead to a deadlock, which may not only
paralyse the machinery of government, but ultimately defeat its aim. To this extent, law
making is not an exclusive duty of the legislature as the judiciary make law, through decisions
of court, known as case law, while the executive enacts law though delegated legislation and
executive order. This work deals with the use of executive order as an instrument of
government under the Nigerian presidential system of government. These orders often set out
government policies, issue directives or expertise action relating to functions of the executive
arm. Adopting the doctrinal methodology, this paper looks at the constitutionality of
executive, identifies the nature and definition, questions of the practice and the procedure as
provided for in the grundnorm and the recent controversy surrounding the introduction in the
Nigerian political landscape. The paper also appraises the law on modifying and challenging
executive orders. It then ends with a conclusion that executive orders though a law-making
instrument must be subject to the proper procedure as provided by law and should not offend
the provisions of the constitution or any legislature of the National Assembly. Finally,
recommendations are made for transparency, due process and accountability in the use of
executive orders.
Keywords: Legislature, executive orders, constitution, administrative
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DO EDUCATED POLITICIANS ENSURE BETTER HEALTH? EVIDENCE FROM
INDIA
Deepthi Sara Anil
Abstract
Political representatives and their directives have a history of being discredited whenever
there is an instance of rising mortality. However, this narrative has eluded empirical evidence
in terms of linking health outcomes to competitive politicians; often signalled using their
educational qualifications. In this context, as public health remains within the state’s
jurisdiction in India, we investigate whether graduate politicians at the helm at sub-national
levels lead to the survival of one of the most vulnerable sections of society i.e., children.
Using the Instrumental variable approach to a regression discontinuity design as our
identification strategy, we find that educated politicians lead to better child health outcomes
and health seeking behaviour in the districts they are elected from. A state wise heterogeneity
analysis reveals most of the effects on Prenatal and Postnatal care being led by the Non
Bimarou(inclusive of Odisha) States whereas Bimarou states take over in terms of
facilitations whilst delivery(financial assistance for institutional delivery, skilled personnel
assisting delivery etc) . The historical inequalities in institutional structures and
demographical characteristics in different Indian states have been found to seep into the
continuum of care spectrum of reproductive and child health (RCH). Therefore educated
politicians are postulated to be better identifiers of gaps and shortfalls in health service
delivery and build upon the existing levels of development.
JEL Classification: D72, H11, H75, I12, I15, I25, J13, O15, O17
Keywords: Politicians, Graduates, Health, Survival
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PARA POLİTİKASI MI DAHA ETKİN MALİYE POLİTİKASI MI? TÜRKİYE
EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK ANALİZ
Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Öz
Ekonominin üzerinde görüş birliği sağlanamayan konularından biri de para ve maliye
politikalarının etkinliğidir. Temeli kamunun ekonomide maliye politikalarıyla daha etkin
olmasını savunan keynesyen görüş ile para politikalarının ön planda olmasını ve kamunun
ekonomi üzerindeki payının azalmasını savunan monetarist görüş tartışmalarına
dayanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de para ve maliye politikalarının ekonomi üzerindeki
gücünün ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 1996-2020 dönemi için seçilmiş para ve
maliye politikası değişkenlerine ARDL sınır testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre
Türkiye’de hem para hem maliye politikalarının etkili olduğunu, maliye politikalarının para
politikalarına göre daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye’de keynesyen görüşün
daha etkili olduğunu göstermektedir. Her iki politikanın koordineli şekilde uygulanması
durumunda optimal faydanın sağlanacağı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası, Para Politikası, ARDL Sınır testi Yaklaşımı
JEL Sınıflandırması: E61, E63
ARE MONETARY POLICY OR FISCAL POLICY MORE EFFECTIVE?
EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY ECONOMY
Abstract
One of the issues on which there is no consensus on the economy is the effectiveness of
monetary and fiscal policies. It is based on the Keynesian view, which argues that the public
should be more effective in the economy with fiscal policies, and the monetarist view that
defends the importance of monetary policies and the reduction of the public's share in the
economy. This study aims to measure the strength of monetary and fiscal policy on the
economy in Turkey. In this context, the 1996-2020 period for election as monetary and fiscal
policy variables ARDL bounds test is applied and based on the results obtained and the
efficacy of monetary and fiscal policies, Turkey has understood that fiscal policy is more
powerful than the monetary policy. This result shows that Turkey is more effective than the
Keynesian views. It is understood that the optimal benefit will be achieved if both policies are
implemented in a coordinated manner.
Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Turkey, ARDL Bound Test
JEL Classification Codes: E61, E63
Giriş
Makroekonomik hedeflere ulaşmak için kullanılan iktisat politikalarından para politikası, para
otoritelerinin dolaylı veya doğrudan para politikası araçlarını kullanarak enflasyonu kontrol
altında tutmak, tam istihdamı ve finansal piyasalarda istikrarı sağlamak gibi hedeflere
odaklanmaktadır. Benzer şekilde iktisat politikalarının diğer ayağını oluşturan maliye
politikası da hükümetlerin borçlanma, harcama ve gelir gibi enstrümanları kullanmak
suretiyle fiyat istikrarı ve istihdam gibi kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmeye
odaklanır. Her iki politika da makroekonomik denge aracı olmasına rağmen farklı ülkelerde
farklı uygulama yöntemlerine konu olmaktadır.
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Monetarist yaklaşım para politikasının keynesyen yaklaşım ise maliye politikasının daha etkin
olduğunu iddia etmektedir. 1929 bunalımıyla popüler hale gelen Keynesyen düşünce, işsizlik
ve durgunluk karşısında ekonomideki dengenin yeniden sağlanabilmesi için devlet
müdahalesini önermiştir. Bu önermenin temel nedenini belli düzeyden sonra para arzının
artırılması durumunda faiz oralarının düşmeyeceği ve ekonominin devamlı işsizlik içinde
olacağı şeklinde tanımladıkları likidite tuzağı görüşüne dayandırmıştır. Diğer bir ifadeyle
toplam talebi para politikası araçlarıyla artırmanın sürekli mümkün olamayacağını
savunmuştur. Yeni keynesyen ve post keynesyenler ise maliye politikası yanında para
politikasının da etkin olduğunu savunmalarına karşın maliye politikasının daha etkin bir
politika olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Mankiw (2002) günümüzde para ve maliye
politikasının gücüyle alakalı uç görüşleri savunan çok az iktisatçı kaldığını belirtmektedir
(Mankiv,2002:311). Mankiw’e (2002) göre, faizlerin hem para talebini hem de yatırımları
etkilediğini gösteren kanıtların ortaya çıkması, iki politikanın da toplam talebin önemli
belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Monetaristler ise dışlama etkisi tezinden dolayı
maliye politikasının etkin olmadığını ileri sürerek para stokuyla çıktı arasındaki pozitif
ilişkinin varlığına vurgu yapmaktadır. Tüm bu tartışmalara rağmen günümüzde her iki
yaklaşımın da tek başına makro ekonomik amaçlara ulaşılmasında yeterli olmadığı kabul
edilmektedir. Bu durum politika koordinasyonunu gerekli kılmaktadır.
Çalışmada Türkiye’de “para politikası mı yoksa maliye politikası mı daha etkin” sorusuna
cevap aranarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ARDL sınır testi
yaklaşımı ile değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi incelenecektir. Çalışmanın analiz
kısmında bağımlı değişken olarak ekonomik büyüme, bağımsız değişkenler olarak da M3 para
arzı, kamu harcamaları, brüt faiz oranı ve kamu geliri değişkenleri kullanılacaktır. Çalışmanın
özgünlüğü literatürde para ve maliye politikalarının etkinliğiyle ilgili çokça çalışma yapılmış
olsa da güncel verilerle son yılların analizlerde yer aldığı çalışmanın yok denecek kadar az
olmasıdır. Ayrıca sınır testi yaklaşımı ile yapılan çalışmaların seyrekliği çalışmayı
diğerlerinden ayıran bir özelliktir.Dünyanın içinde olduğu salgının başlangıç yılı kabul edilen
2020 yılının da yıllık veriler olarak analize eklenmiş olması salgının döneminde para ve
maliye politikası etkinliği açısından konuya ilgi duyanlara ışık tutabilecektir.

1. Teoride Para ve Maliye Politikaları
Ekonomide uygulanan politikalar Heterodoks ve Ortodoks politikalar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Genel tanım olarak ortadoks iktisat, kıt olan kaynaklarla sınırsız insan
ihtiyaçlarını ve bunun neden olduğu sorunları araştırma konusu olarak benimser. Bu sorunları
üretim faktörlerinin alternatif kullanım alanları arasında dağılımı, milli gelirin bölüşümü,
ekonomik istikrar ve milli gelirin artırılması şeklinde dörde ayıran Ortodoks iktisat, iktisadı
makro ve mikro iktisat olarak benimsemektedir. İstikrar ve büyüme konularını makro iktisat
olarak inceleyen Ortodoks iktisat faktörlerin dağılımı hangi malların üretileceği ve ne kadar
üretileceği, milli gelirin nasıl bölüşüleceği gibi konuları mikro iktisat olarak incelemektedir.
Heteredoks iktisat yaklaşımı ise iktisat biliminin sınırlarını genişletme eğilimine girip
sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset ve tarih biliminden aktarmalar yapmaya yönelmiştir
(Altunöz,2020:28). Heterodoks iktisat politikaları ekonomi biliminde geleneksel görüşlerin ve
yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için kullanılırken ortodoks ekonomi
politikaları, genel geçer kabul edilen uygulamaları içermektedir. Temel makroekonomik
denge aracı olan para ve maliye politikaları farklı ülkelerde farklı yöntemlerle uygulanırlar.
Bu bağlamda genelde maliye politikaları büyüme, istihdam ve yüksek enflasyon amaçlarına
yönelik uygulanırken para politikaları sıklıkla parasal şokların olduğu durumlarda ekonomik
istikrarı sağlamada ve enflasyon hedeflemesinde uygulanmaktadır (Raj, vd. 2011: 1).
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Para ve maliye politikalarının gücü ve etkinliği konusunun temelinde monetarist-keynesyen
tartışması yatmaktadır. Bununla birlikte para ve maliye politikalarının gücü ve etkinliği
tartışmalara konu olsa da üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. Keynesyen görüş maliye
politikasının daha etkin olduğunu iddia ederken monetarist görüş para politikasının daha etkin
olduğunu iddia etmektedirler (Özyılmaz,2016:28). Temelleri merkantilist döneme uzanan
maliye politikaları ilk uygulandığı yıllarda katı bir devletçilik uygulaması şeklinde karşımıza
çıkmaktadır (Altunöz, 2018:696). Merkantilistlere göre altın ve gümüş stokunu arttırmanın
yolu dış ticarettir. Bu amaçla devlet korumacı politikalar uygulayarak dış ticaret fazlası
meydana getirmesi gerekmektedir (Ertuğrul, 2014: 79). Tam bu noktada vergilerle ithalatın
önünü keserek ihracatı arttırıcı politikaların hayata geçirilmesi ve kıymetli madenlerin ülke
içerisinde tutulmasının hedeflenmiştir. Merkantilizm sonrasında kabul gören fizyokrat
düşünce de devletçilik ilkesini benimseyerek devletinin tarım sektörüne müdahale sonucunda
makroekonomik amaçlara kolayca ulaşılabileceğine inanmışlardır (Zagler ve Dürnecker,
2003:397).
Büyük buhranla ön plana çıkan Keynesyen düşünce buhranın bitiminde meydana gelecek
işsizlik ve durgunluğun kendi kendine giderilemeyeceğini ve devlet müdahalesinin zorunlu
olduğu düşüncesini benimsemiştir. Keynesyen düşünceye göre toplam talebi para politikası
araçlarıyla artırmak devamlı mümkün olamamaktadır. Bunun temel nedeni literatürde likidite
tuzağı olarak bilinen durumdur. Likidite tuzağı belli seviyeden sonra para arzındaki artışların
faiz oranlarını düşüremeyeceğini ve ekonominin devamlı bir işsizlik sorunu ile baş başa
kalacağını ifade etmektedir (Bozkurt ve Göğül, 2010: 31). Böyle bir durumda toplam talebi
arttırmanın yolu kamu harcamaları ve kamu gelirlerinden geçmektedir. Keynes sonrası
keynesyen düşüncenin izinden giden modern keynesyenler ise tıpkı Keynes gibi maliye
politikasını benimsemişler ve maliye politikası yanında para politikasının da etkin olduğunu
savunmuşlardır. Bununla birlikte modern keynesyenlere göre para politikasına nazaran maliye
politikası çok daha etkindir. Keynesyen iktisatçılara göre; ekonomide bir durgunluk
yaşanması durumunda bütçe açığı programıyla parasal genişleme sağlanmalıdır. Aynı şekilde
enflasyon yaşanması durumunda bütçe fazlası programıyla birlikte daraltıcı maliye politikası
uygulaması doğru politika tercihi olacaktır.
70’li yıllarda meydana gelen petrol krizi sonucu işsizlik ve enflasyon olgularının birlikte
görülmesi yeni politikalar geliştirilmesine ve Keynesyen politikaların sorgulanmasına zemin
hazırlamıştır. Ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla devlet müdahalesine gerek
olmadığını savunan klasik iktisadi düşünceye göre devletin asli görevi kamusal mal ve
hizmetler üretmektir. Klasiklere göre faiz ve ücretler esnek olup ekonomi tam istihdamdır
(Ataç, 2002:7). Monetarist iktisadi görüş ise enflasyon konusuna odaklanarak enflasyonun
temel nedeni olarak para arzının hükümetlerce gereksiz ve aşırı ölçüde artırılmasını
görmektedir (Friedman: 1956:67). Monetaristlere göre, ekonomide yaşanan istikrarsızlıkların
çoğu parasal kaynaklı olduğundan para diğer iktisat politikalarından daha etkilidir. Monetarist
görüşün para politikası Fisher(1930) tarafından geliştirilen miktar teorisine dayanmaktadır.
Fisher’e göre (1930) miktar teorisi eşitlik (1)’deki gibi ifade edilmektedir.
u. ] = . B
(1)
Eşitlik (1)’deki özdeşliğe göre (M) para arzını (V) paranın dolanım hızını, (P) fiyatlar genel
seviyesini ve (T) işlem hacmini ifade etmektedir. Fisher (1930) (V) ve (T) parametrelerinin
belli bir dönemde sabit olduğunu kabul etmektedir. Bu bağlamda ekonomide (M)’deki
değişim doğrudan (P)’de değişikliğe neden olacaktır. Diğer bir ifadeyle ekonomideki para
miktarındaki değişim, fiyatlar genel seviyesini etkileyecektir (Paya, 2002:72). Monetarist
görüşte her ne kadar kısa süreli parasal şokların ekonomiye katkısı canlılık ve üretim artışı
şeklinde olsa da uzun dönemde nominal artışla enflasyon kaçınılmaz olmaktadır.
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Friedman ve Meiselman, ekonomik durgunluğun sebebini parasal daralma, enflasyonun
sebebini ise parasal genişleme ile açıklamaktadır. Friedman’a göre konjonktür
dalgalanmalarının tek sebebi uygulanan yanlış para politikalarıdır (Friedman ve
Meiselman,1963:201). Monetaristlere göre beklenmedik bir parasal şokun ekonomik büyüme
ve çıktı seviyesine etkisi maliye politikasına göre çok daha güçlüdür. Bundan dolayı merkez
bankalarının rezervlerini ekonomiyi teşvik etmek amacıyla artırmaları gerekmektedir.
Monetaristler, bu düşüncelerinin temelini dışlama etkisi (crowding out) görüşüne
dayandırmaktadır. Dışlama etkisi, genişletici maliye politikalarının sebep olduğu etkiler
üzerinde odaklanmaktadır. Bu etkiler artan kamu harcamalarının vergi ya da borçla finanse
edilmesi ve artan talebin toplam ekonomik aktiviteyi ve özel sektör yatırımlarını dışlaması
yoluyla ortaya çıkmaktadır. Dışlama etkisinin ilk basamağında gelirdeki artışa bağlı olarak
para talebi artmaktadır. Bu durum faiz oranlarını arttıracaktır. Artan faizler özel kesim
yatırımların azalmasını beraberinde getirecektir (Altunöz, 2013:27).

Şekil 1: Dışlama Etkisi

Kaynak: Tunca,2005:216
Şekil 1’de LM ve IS eğrilerinin kesişim yeri olan ;' (•' , İ' ) noktası, mal ve para
piyasalarında eşanlı dengenin sağlandığını ilk denge noktasını göstermektedir. Genişletici
maliye politikasıyla birlikte kamu harcamalarında meydana gelecek artış IS ~' eğrisini sağa
kaydıracak ve yeni durum IS ~ olacaktır. Bu durumda yeni denge ; (Y2, i2) noktasında
oluşmuştur. Aynı zamanda faiz oranı da İ' den İ ’ ye yükselmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi
kamu harcamalarındaki değişimin hasılada yol açtığı artışı temsil eden ara IS eğrisinde oluşan
ve kamu harcamalarındaki artışın faiz oranının sabit olduğu varsayımına dayanan basit
Keynesyen modelde yol açtığı hasıla artışını temsil eden mesafeden küçüktür (•' • <•' •• ).
Monetaristlere göre bu durumun nedeni genişletici maliye politikasının sebep olduğu faiz
artışının özel kesim harcamalarını (özellikle de yatırımı harcamalarını) azaltmasıyla ortaya
çıkan dışlama etkisidir. Kamu harcamalarında meydana gelen artışın özel sektörü dışlama
etkisinin gücü farklı şekillerde de meydana gelebilir (Kesbiç ve Bakımlı, 2003: 8). Kamu
harcamaları artışı özel kesim harcamalarındaki azalışın üzerindeyse çarpan katsayısının sıfır
ile bir arasında olması, az da olsa bir gelir artışının gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu durumda
kısmi dışlama etkisinin varlığından bahsedilir. Keynes ve Keynesyen görüş savunucuları ise,
yatırımların faiz esnekliğinin düşük olduğu varsayımına dayanarak kamu harcamaları artışının
dışlama etkisinin zayıf olduğunu iddia etmişlerdir. Bu durum şekil 2’de izlenebilmektedir.
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Şekil 2: Tam Olmayan Dışlama Etkisi

Kaynak: Tunca,2005,218.
Şekil 2’ye göre devlet harcamalarında meydana gelen artış IS eğrisini ' konumuna
kaydırmış ve bu durumun sonucunda faiz oranı %4’ten %5’e yükselmiştir. Böylelikle %4’ten
7000 TL lik çıktı olması gerekirken %5 faiz seviyesinde yatırımların dışlanması nedeniyle
6600TL olmaktadır. Dolayısıyla faiz artışı sonucunda yatırım harcamalarının azalması
yüzünden, 400 TL kadar bir dışlama meydana gelmektedir. Monetaristler ise özel sektör
harcamalarındaki azalmanın kamu harcamalarındaki artışa eşit olması nedeniyle uzun dönem
mali çarpan katsayısı sıfır olacağın iddia etmektedir (Adefeso ve Mobolaji, 2010). Bu
durumun doğal sonucunda gelirde bir değişiklik olmaması ve ekonomide bir genişlemenin
gerçekleşmemesi nedeniyle tam dışlama etkisi olacaktır. Tam dışlama durumu şekil 3’te
izlenebilmektedir.

Şekil 3: Tam Dışlama Etkisi

Kaynak: Tunca,2005:219
Şekil 3’e göre monetaristlerin uzun dönem mali çarpan katsayısı sıfır olduğu varsayımından
dolayı LM Eğrisi yatay eksene dik bir eğridir. Çarpan etkisine sahip olan maliye politikası ile
IS eğrisi sağa kaydığında faiz oranı %4’ten %9’a çıkmakta ve yatırım harcamalarını 1000 TL
kadar azaltmaktadır. Sonuçta, maliye politikası sonucunda tam dışlama meydana gelmekte ve
çıktı değişmemektedir. Böylelikle maliye politikasının çıktı üzerinde hiçbir etkisi
olmamaktadır (Andlibvd, 2012: 16).
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Bundan dolayı para arzına devlet herhangi bir müdahale yapmaksızın vergiler ya da halka
tahvil arzı şeklinde finansman desteği sağlanan kamu harcamaları, özel sektör harcamalarının
daralmasına yol açarken toplam harcamalarda bir artış yaratmamaktadır. Bununla birlikte
keynesyenler teorik anlamda para arzında meydana gelecek artışın makroekonomik
göstergeler üzerindeki etkisi konusunda monetaristlerle hem fikir olsalar da likidite tuzağı
nedeniyle para politikasının monetarist görüşün iddia ettiğinden daha az etkin olduğunu dile
getirmektedirler (Doğan, 2005:574). Keynes, para politikasının zayıf rolü olabileceği bu
nedenle maliye politikasına önem vermiştir (Twinoburyo ve Odhiambo, 2018).
Şekil 4: Likidite Tuzağı

Kaynak: Bayraktar,2020:7
Likidite tuzağı durumunda olan bir ekonomide para arzının artması faiz oranlarında herhangi
bir etki yaratmayacaktır. Faiz oranları ulaşabileceği en düşük seviyedeyken ekonomik karar
birimleri faiz oranlarının normal seviyesine döneceği şeklindeki beklentiye bağlı olarak
spekülasyon güdüsüyle para taleplerini arttıracaklardır. Şekil 4’e göre A noktasında para arz
ve para talebinin kesiştiği para piyasasındaki denge görülmektedir. Para piyasasındaki denge
noktasında faiz oranı xf dır. Para arzının artması durumunda yeni piyasa dengesi B noktasında
oluşacak ve faiz oranındaki azalma ile yeni faiz oranı x' olacaktır. B noktasında itibaren
ekonomi likidite tuzağına girmiş durumdadır. Bu noktadan sonra para arzını tekrar
arttırdığımız zaman yeni para piyasasında denge C noktasında gerçekleşecek fakat faiz oranı
x' de herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir (Bayraktar,2020:8). Her ne kadar
keynesyenler istikrarlı bir ekonomi için maliye politikası daha önemlidir tezin savunuyor
olsalar da Barro (1976), Ricardo Denklik Hipotezi adını verdiği teorik açıklamasında,
genişletici maliye politikası uygulamalarının ekonomiler üzerinde etkisiz olduğunu
savunmaktadır. Barro’ya göre kamu harcamalarının bütçe açığı ile finanse edilmesi uzun
dönemde yansıdır. Bunun nedeni vergi ödeyenler bugünkü vergi indiriminin gelecekte vergi
artışı anlamına geleceğini düşüneceklerdir.
Monetarist-keynesyen çerçevesinde ele alınan para ve maliye politikalarının etkinliği kavramı
neoklasik düşünce altındaki monetarist ve keynesyen düşünce dışında farklı düşünce
okullarında farklı açıklamalarda da karşımız acıkmaktadır. Neoklasik iktisat temelli Yeni
Klasiklere göre, uygulanacak maliye politikaları kısa dönemde işlevsel olsa da uzun dönemde
üretim ve istihdamı üzerinde arttırıcı bir etki meydana getirmeyecektir. Bunun nedeni
dengedeki ekonomide kamu harcamalarındaki artışın borçlanma yoluyla karşılanması
durumunda özel tüketim ve yatırımlarda azalmaya sebep olmasıdır. Bununla birlikte kamu
harcamalarının vergi artışı ile karşılanması durumunda ise toplam üretimde bir azalma
meydana gelecektir. Çünkü vergi artışı ile işverenler emek talebini, işçiler ise emek arzını
azaltacaktır (Ataç, 2007:19).

1054

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Yeni klasik yaklaşımda beklenen para arzı artışının işsizlik üzerinde etkisinden söz
edilememekte olup sadece fiyatlar genel seviyesinde yükselmeye neden olmaktadır (Ekelund
ve Tollison, 1986: 687-688). Dolayısıyla para politikasının etkinliğinden söz edilemez.
Beklenen para politikalarının işsizlik ve toplam hasılaya karşı etkisiz olması Politika
Etkinsizliği olarak adlandırılır (Greenhut vd.1982:99). Sadece beklenmeyen politikalar
hasılayı etkiler. Yeni keynesyen düşünce ise parayı çoğu zaman önemli olarak nitelendirseler
de büyük bunalım benzeri durumlarda para politikasının etkili bir araç olamayacağını dile
getirmektedir (Greenwald ve Stiglitz,1993: 40). Yeni klasiklerin aksine yeni keynesyenler
iktisat politikalarının çıktı üzerinde etkili olacağını savunmaktadırlar. Tıpkı Keynes gibi yeni
keynesyenler de para politikasının bireylerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarını
etkileyerek değil, kullanılabilir kredi miktarını etkileyerek ortaya çıktığını iddia etmektedirler
(Romer,1993:7). Yeni Keynesyen yaklaşım, Yeni Klasik iktisatçıların aksine iktisat
politikalarının çıktı üzerinde etkili olacağını savunurlar. Bu iktisatçılara göre, tahmin
edilemeyen bir politikanın tahmin edilebilen bir politikaya oranla çıktı üzerinde etkisi daha
fazladır (Greenwald and Stiglitz, 1987: 126).
Günümüzde ne Keynesyen iktisadın ön plana çıkardığı maliye politikası ne de monetaristlerin
ön plana çıkardığı para politikası makro hedeflere ulaşılmasında tek başına yeterli
olamamaktadır. Ayrıca uygulanan bir politika aracı diğer bir politika aracının etkilerini
bozucu yönde sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum ise politika koordinasyonunu
zorunlu kılmaktadır. Politika koordinasyon eksikliğinin ya da aksaklığının olduğu bir
durumda finansal istikrarsızlıktan düşük ekonomik performansa kadar birçok potansiyel
negatif etkiyle karşılaşılması güçlü bir olasılıktır. Ekonomik daralmanın mevcut olduğu bir
durumda uygulamaya koyulacak gevşek maliye politikası, para politikası üzerine baskı
yapacaktır. Böylelikle para politikası fiyat istikrarını sağlayamayacak ve mali dengesizlikler
tamamen ortadan kaldırılamayacaktır. Aynı şekilde yüksek sermaye akımlarıyla yüz yüze
gelen sıkı para politikası, senyoraj ve sterilizasyon yoluyla bütçe açığının boyutlarını ve borç
seviyesi gibi bütçesel etkilere neden olabilmektedir (Dahan, 1998).

2. Para Politikası-Maliye Politikası Koordinasyonu
Makroekonomik politikalardaki temel gaye enflasyonist etki yaratmadan sürdürülebilir
büyüme sağlamaktır. Ekonomik işleyişin devamlılığında iki önemli araç olan para ve maliye
politikaları için bu iki araç arasındaki koordinasyon önem taşımaktadır. Bundan dolayı
politika yapıcıların ekonomik istikrarın sağlanması ve dışsal şoklara karşı politika
koordinasyona başvurmaları gerekir (Andlibvd, 2012: 16).
Genel anlamda maliye politikası 4 temel başlıkta özetlenebilmektedir. Bunlar:

Ekonomik gelişmeler doğrultusunda uygulanan vergi politikası. Özellikle ekonomik
durumun gidişatına göre daha az ya da daha fazla vergi toplama vergi politikasının temelini
oluşturmaktadır.

Likiditeyi arttırmak ya da azaltmak amacıyla uygulanan borçlanma politikası.

Ekonomiyi soğutmak ya da canlandırmak amacıyla uygulamaya konan dış ticaret ve
teşvik gibi alt politikalar.

Vergi politikası ile aynı mantıkta hareket eden kamu harcaması politikası. Bu
politikada ekonomik kriz ya da darboğazlar döneminde toplam talebin kısılma yada kamu
harcamalarının arttırılması istendiği durumda kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi
durumudur.
Para politikası da 3 ana başlık altında ele alınacak olursa (Altunöz,2018:670):

Merkez bankaları piyasadaki likiditeyi açık piyasa işlemlerini kullanarak
etkileyebilmek,
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Merkez bankaları bankalarca kullandırılabilecek kredi miktarını zorunlu karşılık oranı
aracını kullanarak etkileyebilmek,

Merkez bankaları uygulayacağı faiz politikaları ile piyasa faiz oranlarını
etkileyebilmek,
Şeklinde sıralanabilir.
Finansal krizler, darboğazlar ve konjonktür hareketleri para ve maliye politikalarının
koordineli şekilde yürütülmesi ve birbirinden bağımsız olmaması görüşünü beraberinde
getirmektedir. Bu iki politika arasında koordinasyonun sağlanamaması ekonomik büyümedeki
hızlı düşüşe neden olan istikrarsızlıkları, yüksek faiz oranlarını, hızla artan enflasyon
oranlarını ve döviz kuru baskısını kaçınılmaz kılacaktır (Hanif ve Arby,2003:16). Maliye
politikasının plansız şekilde uygulanması amaca uygun şekilde sonuçlanmaz ise para
politikası ile daraltıcı önlemler alınması için ekonomi üzerinde ciddi boyutlarda beklenti
oluşmaktadır. Maliye politikası aracı olarak kamu borç yönetiminin kullanıldığı bir durumda
maliye politikasından sorumlu otorite cari dönem borç geri ödemelerinin maliyetinin mümkün
olduğu kadar düşük tutulmasını amaçlar. Böyle bir durumda borç portföyünün dağılımındaki
riskli borcun miktarı artacaktır. Düşük maliyetin amaçlandığı durumlarda borç portföyünde
yüksek risk taşıyan borcun miktarı artar. Düşük risk primi durumunda para politikası
otoritelerinin borç finansmanı için senyoraja başvurma gereksinimi de düşüktür. Bununla
birlikte hem artan bütçe açıkları hem de orta ve uzun vadeden borç portföyünün daha riskli
hale gelmesi para politikasının hareket kabiliyetini azaltmaktadır. Bu durumun kaçınılmaz
sonucu borç finansmanı için senyorajdır (Togo, 2007: 27). Merkez Bankasının enflasyonla
mücadelede sadece para politikalarını kullanıp diğer makroekonomik politikaları görmezden
gelmesi kısa vadede başarıya ulaşsa da uzun vadede ters etki yapmaktadır. Çünkü enflasyon
beklentileri bugünkü para politikasıyla birlikte gelecekteki para politikasına bağlıdır.maliye
politikası kaynaklı bütçe açıklarının gelecekte sıkı para politikasından vazgeçilmesine yol
açacağı beklentisi enflasyonu yükseltecektir. Bundan dolayı para ve maliye politikası
koordinasyonu enflasyonla mücadelenin ön koşuludur (Sargent ve Wallace, 1981: 5).
Günümüzde genel kabul gören görüş toplam talebin çoğu zaman aktarım mekanizması ile faiz
oranı tarafından merkez bankalarınca gerçekleştirildiği şeklindedir. Borçlanma ve vergi
oranlarındaki değişiklikler de toplam talep üzerinde faiz oranı kadar etkiye sahiptir. Bilhassa
bütçenin açık ya da fazla verdiği dönemlerde bu politikalar daha da önem kazanmaktadır
(Özyılmaz, 2016:1).
Literatürde para ve maliye politikası koordinasyonuyla ilgili ilk çalışma Hicks (1937)
tarafından kaleme alınmıştır. IS-LM modelinde ekonomik etkinlikler ve faiz oranları para ve
mal piyasaları koşullarına göre belirlenmektedir. Ekonomiyi para politikası para piyasası
kanalıyla, maliye politikası mal ve hizmet kanalıyla etkilemektedir. LM eğrisi pozitif eğimli
bir eğri olup para piyasasındaki denge faiz oranı milli gelir bileşimini ifade etmektedir. IS
eğrisi ise negatif eğimli bir eğri olup mal piyasasındaki dengeyi ifade etmektedir. IS eğrisinde
yatırımlar ile faiz oranları arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur
Monetaristler ve Keynesyenler savundukları tezleri kanıtlamak amacıyla kullandıkları toplam
arz (AS)-toplam talep (AD) ve IS-LM modeli çözümlemesiyle LM ve AS eğrilerinin
eğimleriyle ilgili farklı görüşler geliştirmişlerdir. Keynesyen ve Monetarist görüşün para ve
maliye politikalarının karşılaştırması Tablo 1 ve tablo 2’ de sunulmuştur.
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Tablo 1: Faiz Haddi ve Gelir Seviyesi Üzerinde Para ve Maliye Politikalarının Etkileri
(IS-LM Modeli İçin)
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Tablo 2: P-AS Modelinde Para ve Maliye Politikalarının Faiz Haddi ve Gelir Seviyesine
Etkileri
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Blinder (1983) oyun teorileri ile para ve maliye politikalarının koordinasyonun sağlanamadığı
ve birbiri üzerinde baskı oluşturamayan iki farklı otoritenin var olduğu durumu incelemiştir.
Oyunda politika yapıcılarının tümü dişli ve zeki rakiplerle karşı karşıya olduğunun
farkındadır. Aynı zamanda politika yapıcılarının tümü diğer politika yapıcılarının optimal
tepkiyi vereceğini bilmektedir.
Özetle maliye politikasının etkinliğiyle ilgili monetaristler Keynesyenlerle zıt görüştedir.
Keynesyenler, ekonomiye müdahale yoluyla toplam talebi canlandırmayı desteklemektedir.
Bu bağlamda efektif talebi arttırmanın yolu bütçe açığı vererek vergilerin sabit tutulup kamu
harcamalarının arttırılmasıdır. Bununla birlikte monetaristler bütçe açıklarının kapanamaması
sonucunda artacak olan iç borçlanmanın faiz oranlarını yükselteceğini, bu durumun
sonucunda yatırımların ve üretimin azalıp ekonominin daralacağını savunmaktadır.

3. Literatür Araştırması
Friedman ve Meiselman (1963) ABD ekonomisi için para ve maliye politikasının etkinliğini
1897-1958 yılları için analiz ettikleri çalışmalarında bağımlı değişken olarak tüketim
davranışını kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda göre tüketim davranışları parasal
değişkenlere daha duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Kretzmer (1992) para ve maliye politikasının
etkinliğini VAR (vector autoregression) yöntemiyle ABD için analiz ettiği çalışmasında 19501991 dönemini kulanmış ve zamanla gücü azalmasına rağmen para politikasının maliye
politikasına göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Owoye ve Onafowora (1994), Zambiya, Tanzanya, Kenya, Nijerya, Fas,Gana, Etiyopya,
Burundi, Sierra Leone, Güney Afrika ülkeleri, için para ve maliye politikalarının etkinliğini
analiz ettiği çalışmalarında VAR analizini tercih etmişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre
Etiyopya, Burundi, Sierra Leoneda para politikası etkinken geri kalan diğer ülkelerde maliye
politikası etkin bulunmuştur. Ansari (2002), para ve maliye politikasının etkinliğini
keynesyen ve monetrarist görüşler çerçevesinde Malezya ekonomisi için analiz ettiği
çalışmasında hangi politikanın daha etkin olduğu konusunda istatistiksel olarak kayda değer
sonuçlara ulaşamamıştır. Forni, Monteforte ve Sessa (2009) Euro bölgesi için para ve maliye
politikası etkinliğini ve etkileşimini analiz ettiği çalışmalarında her iki politikanın da etkin
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ali, Irum ve Ali (2009) para ve maliye politikalarının
etkinliğini Güney Asya ülkeleri özelinde araştırdıkları çalışmalarında ekonomik büyüme
üzerinde para politikasının daha güçlü bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Düzgün (2010), monetarist-keynesyen tartışmaları doğrultusunda Türkiye’de para ve maliye
politikalarının etkinliğini, 1987-2007 yılları için ARDL yöntemiyle analiz ettiği çalışmasında
Türkiye ekonomisinde para politikası etkin olmayıp maliye politikalarının etkin oluğu
sonucuna ulaşmıştır. Ebghaei (2014) Para ve maliye politikalarının Türkiye ekonomisi üzerine
etkinliğini 1980-2012 periyodu için araştırdığı çalışmasında VAR modelini kullanmış ve para
politikasına göre maliye politikasının daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmıştır. Cyrus ve Elias
(2014) para ve maliye politikasının gücünü Kenya ekonomisi için analiz ettikleri
çalışmalarında 1997-2010 yılları için VAR analizini kullanmışlar ve kısa dönemde maliye
politikasının şoklarının kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde para politikasına göre daha
etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sancar (2015) ARDL yaklaşımı ile Türkiye’de para ve
maliye politikasının gücünü analiz 1994-2014 yılları için test ettiği çalışmasında maliye
politikasının hem kısa hem uzun dönemde etkin olmasına karşın para politikasının sadece kısa
dönemde etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hasan vd. (2016) Bangladeş ekonomisi için para
ve maliye politikalarının etkinliğini 1975-2015 periyodunda analiz ettikleri çalışmalarında
VEC modelini kullanmışlar ve para politikasının maliye politikasına göre daha etkin olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Karaca (2017) Türkiye ekonomisi için para ve maliye politikalarının
etkinliğini 2004-2017 yılları için analiz ettiği çalışmasında VAR yöntemini ve Granger
nedensellik analizini kullanmış ve maliye politikasına göre para politikasının daha etkin
olduğu sonucuna ulaşmıştı. Evans vd.(2018) Afrika ülkeleri için para ve maliye politikasının
gücünü 1995-2016 yılları için GMM analizini kullandıkları çalışmalarında para politikasının
maliye politikasından çok daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özer ve Karagöl (2018)
Türkiye ekonomisi için 1998-2016 yılları için ARDL sınır testi yaklaşımıyla yaptıkları
analizlerinde maliye politikasının çok daha etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Altunöz
(2018) Monetarist ve Keynesyen görüş paralelinde Türkiye’de para ve maliye politikalarının
etkinliğini incelediği çalışmasında 1992-2016 yılları için keynesyen görüşün daha güçlü
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen sonuçlara göre maliye politikası hem kısa hem uzun
dönemde etkinken para politikası sadece kısa dönemde etkindir.

4. Ampirik Analiz
Ampirik analizde Türkiye’de para ve maliye politikalarının gücü 1996-2020 yılları için analiz
edilmektedir. Analizde kullanılacak değişkenler Tablo 3’de izlenebilmektedir.
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Tablo 3: Değişkenler, Kısaltmaları ve Elde Edildiği Kaynaklar
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Tablo 1’deki değişkenlerden kamu harcamaları için genel bütçe harcamaları analize referans
alınmıştır. M3, geniş tanımlı para tanımının GSYİH’ye oranını ifade etmektedir. Değişkenler
Census X-11 yöntemi kullanılarak mevsimsellikten arındırılmıştır. GSYİH verisi 3 ayda bir
açıklanan ve TÜİK tarafından üretilen veridir. EVDS'den aylık olarak elde ettiğimiz veri,
orijinal yıllık GSYİH serisi kullanılarak “sabit” tahmin yöntemine göre üretilen tahmini
değerlerden oluşmaktadır. Analize konu olan tüm değişkenlerin logaritmaları alınmış ve ln
işareti ile ifade ediliştir. Böylelikle varyanslar stabilize edilmiş ve standart sapmalar
azaltılmıştır. Durağan olmayan serilerin sahte regresyon sorununa yol açacağı gerçeğinden
hareketle ekonometrik analizin belirlenmesinden önce değişkenlerin durağan olup olmadığı
birim kök testleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda tercih edilecek ile birim kök testi
Augmented Dickey Fuller (ADF) olacaktır. ADF testi eşitlik (1) de görülmektedir.

∆•· = J + @3 + {•·

'

+ T ¸ ∆•·

$f : { = 0 0• H' : γ ≠ 0

'

+ -·

1"

ADF birim kök testinde boş hipotezin reddedilmesi durumunda Y serisinin seviyede durağan
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Boş hipotez reddedilmezse Y sersinin durağan olmadığı
anlaşılmaktadır. Durağanlığın olmadığı durumlarda fark alma yöntemiyle değişkenlerin
durağanlaştırılması sağlanmaktadır
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Değişken
ª ~ •İ$
ª ~ •İ$
ª ~ •İ$
ª ~ •İ$
ª ~ •İ$
ª ~ •İ$
ª ´$²
ª ´$²
ª ´$²
ª ´$²
ª ´$²
ª ´$²
ª ´~²
ª ´~²
ª ´~²
ª ´~²
ª ´~²
ª ´~²
ª u3
ª u3
ª u3
ª u3
ª u3
ª u3
ª xd3•
ª xd3•
ª xd3•
ª xd3•
ª xd3•
ª xd3•

Tablo 4: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Seviye
Model
|•0«1•
|dc«3
«ªX kdxX
|dc«3
|•0«1•
|dc«3 + 3x• z
«ªX kdxX
|dc«3 + 3x• z
|•0«1•
ℎ«çc«x« + 3x• z
«ªX kdxX
ℎ«çc«x« + 3x• z
|•0«1•
|dc«3
«ªX kdxX
|dc«3
|•0«1•
|dc«3 + 3x• z
«ªX kdxX
|dc«3 + 3x• z
|•0«1•
ℎ«çc«x« + 3x• z
«ªX kdxX
ℎ«çc«x« + 3x• z
|•0«1•
|dc«3
«ªX kdxX
|dc«3
|•0«1•
|dc«3 + 3x• z
«ªX kdxX
|dc«3 + 3x• z
|•0«1•
ℎ«çc«x« + 3x• z
«ªX kdxX
ℎ«çc«x« + 3x• z
|•0«1•
|dc«3
«ªX kdxX
|dc«3
|•0«1•
|dc«3 + 3x• z
«ªX kdxX
|dc«3 + 3x• z
|•0«1•
ℎ«çc«x« + 3x• z
«ªX kdxX
ℎ«çc«x« + 3x• z
|•0«1•
|dc«3
«ªX kdxX
|dc«3
|•0«1•
|dc«3 + 3x• z
«ªX kdxX
|dc«3 + 3x• z
|•0«1•
ℎ«çc«x« + 3x• z
«ªX kdxX
ℎ«çc«x« + 3x• z

ADF
-1,35
-6,89*
-2,08
-10,06*
0,56
-9,56*
-5,09*
-33,18
-7,88*
23,09
-5,98*
67,90
-3,11**
10,65
-6,67**
-93,90
-10,90*
92,10
-7,09*
-82,55
-1,18*
-24,11
-9,80*
-89,11
-8.08*
-33,15
-3,19*
-43,00
-7,78*
33,67

Tablo 4’teki birim kök testi hiçbiri+trend, sabit+trend ve sabit olacak şekilde tahmin
edilmiştir. Sonuçlara göre ne tüm değişkenler seviyede ne de birinci farkta durağandır. Ayrıca
bağımlı değişken birinci farkı alındığında durağan hale gelmiştir. Bu durumda ARDL Sınır
Testi Yaklaşımının uygun olduğu söylenebilir. Analizin güvenilirliğinin artması açısından
geleneksel ADF birim kök testinin yanında kırılmalara izin veren Clemente, Montañés, Reyes
(1998) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri tercih edilmiştir. Lee ve Strazicich birim kök testi
iki farklı model ile tahmin edilmektedir (Lee ve Strazicich ,2003:144).
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¢“ = ½q ¾“ + ¿“ œ ¿“* À¿“ Á + œ“
(2)
(2) numaralı eşitlikte içsel değişken vektörü ¾“ ile ve hata terimi ¿“ ile gösterilmektedir. Tek
kırılmaya izin veren A modeli için ˜“ , “ ≥ ÃÄ + Á durumunda 1, farklı bir durumda ise 0
değerini alan kukla (dummy) değişkeni simgelemek şartıyla (2 ) no’lu denklem için;
¾“ = Á, “, ˜Á“ " şeklinde ifade edilmektedir. Kırılma zamanı ÃÄ ile temsil edilmektedir.
Ortalamada iki kırılmaya olanak sağlayan birim kök testi için Model A, ˜Å“ = Á; Å =
Á, Ç olduğu
durumda
˜“ , “ ≥ ÃÄÈ + Á iken 1, söz konusu durum haricinde 0 değerini alan kukla (dummy) değişkeni
gösteren
(2)
no’lu
denklemde
¾“ = Á, “, ˜Á“ , ˜Ã“ "É•—–•“–•¯ . Sabit ve trendde iki kırılmaya izin veren CC modelini
elde etmek için j=1, 2 olacak şekilde ˜Ã“Å , “ ≥ ÃÄÅ + Á iken t-ÃÄÈ farklı şartlarda 0 değerini
alan kukla değişkeni ifade etmek suretiyle ¾“ yerine ¾“ = Á, “, ˜Á“ , ˜Ç“ , ˜ÃÁ“ , ˜ÃÇ“
konulmaktadır( Altunöz, 2018:51). Elde edilen sonuçlar tablo 5’de izlenebilmektedir.
Tablo 5: Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları
˜œğ’ş•œš•œ
Ê ¨É•œ•’
Ë ¨É•œ•’
“
“
±¯ ¯•—– Ã– ’”•œ ’
±¯ ¯•—– Ã– ’”•œ ’
− ’‘“–“’‘“’ğ’
− ’‘“–“’‘“’ğ’
lnGSYİH
-1.12 (k=10)
2008, 2009
-3,76 (k=4)
2008, 2009
lnKHO
-1.50 (k=10)
2009, 2018
-3,21 (k=12)
2009, 2018
lnKGO
-7.23 (k=10)
2009 2010
-8,16(k=12)
2008, 2018
lnM3
-8.12 (k=10)
2008,2018
-7.11 (k=12)
2008,2018
lnrate
-8.01(k=10)
2008,2018
-9.01(k=10)
2008,2018
ÌÉ“: uÍz•ª : − 4.001 1%", −3.865 5%", −3.516 10%", ««" uÍz•ª µ:
− 6.101 1%", −5.819 5%", −5.416 10%".
Tablo 5’deki Lee-Strazicich birim kök testi sonuçlarında A modeli değişkenin ortalamasında
kırılma olduğunu ifade ederken C modeli değişkenin hem eğiliminde hem de ortalamasında
kırılma olduğunu ifade etmektedir. Testte k_max, 14 olarak seçilmiştir. Lee-Strazicich birim
kök testi sonuçlarına göre hem model A, hem de model C’de testi sonuçlarına göre boş
hipotez analize konu olan GSYİH ve KHO değişkenlerinde reddedilememektedir. Bu
bağlamda iki değişken çift kırılma göstermekte ama durağan bir süreç izlememektedirler.
Birim kök içeren GSYİH ve KHO değişkenleri birinci farkları alındığında durağan hale
gelmektedir. Geri kalan değişkenler birim kök içermemekte olup seviyede durağandır.
Kırılma tarihleri küresel kriz ve ABD ile yaşanılan gerginlik sonucu meydana gelen kur
şokunu gösteren tarihler olarak anlamlıdır.
Clemente, Montañés, Reyes (1998) birim kök testi bir ve iki kırılma altında değişkenlerin
birim kök sınamasını ayrı ayrı yapmakta olup Lee-Strazicich testindeki gibi kırılmalar içsel
olarak analize dahil edilmektedir. Ayrıca Clemente, Montañés, Reyes (1998) birim kök testi
değişkenlerde yapısal kırılmanın nedeni olan şokun kademli yada anlık olarak meydana gelme
ihtimallerini dikkate almaktadır. Clemente, Montañés, Reyes (1998) testinde eşitlik (3) de yer
alan boş hipotez eşitlik (4)’teki alternatif hipoteze karşı test edilmektedir.
$f : 1· = 1· ' + r' MB<'· + r MB< · + -·
(3)
$Î : 1· = W + z' M['· + z MB< · + •·
(4)
Clemente, Montañés, Reyes (1998) testinde boş hipotez “serilerde yapısal kırılma durumunda
birim kök vardır” şeklinde olup elde edilen sonuçlar Tablo 6’da izlenebilmektedir.
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Tablo 6: Clemente, Montañés, Reyes Birim Kök Testi Sonuçları
˜œğ’ş•œš•œ
ÊÏ ¨É•œ•’
ÐÏ ¨É•œ•’
“
“
±¯ ¯•—– Ã– ’”•œ ’
±¯ ¯•—– Ã– ’”•œ ’
− ’‘“–“’‘“’ğ’
− ’‘“–“’‘“’ğ’
lnGSYİH
-4.25 (k=4)
2008, 2018
-3.24 (k=6)
2009, 2018
lnKHO
-4.41 (k=0)
2008, 2018
-4,67 (k=14)
2009, 2018
lnKGO
-7.22 (k=7)
2008,2009
-8,81 (k=14)
2008, 2018
lnM3
-7.45 (k=8)
2008,2018
-8.17(k=14)
2009,2018
lnrate
-7.31 (k=7)
2008,2018
7,20(k=12)
2008,2018
Not: Clemente, Montañés, Reyes birim kök testi için AO ve IO modellerinin her ikisinde de
kritik değer: -6.245 (%5). Gecikme uzunlukları parantez içinde gösterilmiştir.
Lee-Strazicich birim kök testi sonuçlarına paralel olarak Clemente, Montañés, Reyes Birim
Kök Testi sonuçlarında da enflasyon ve para arzı değişkenleri birinci farkında durağan hale
gelirken bütçe açığı değişkeni ise seviyede durağandır. Kırılma tarihleri Lee-Strazicich birim
kök testi kırılma tarihleri ile aynıdır. Birim kök analizleri sonuçlarına göre değişkenlerin
bütünleşme derecelerinin farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda aynı dereceden bütünleşik
değişkenlere eş bütünleşme analizine izin veren Engle ve Granger (1986), Johansen (1988) ve
Johansen ve Juselius (1990) tarafından önerilen eş bütünleşme yaklaşımlarının uygulanması
imkansızdır. Peseran (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı bütünleşme
dereceleri ile ilgili bir kısıtlama getirmemesi yanında, az sayıda gözleme sahip olan
çalışmalara da uygulanabilmektedir. ARDL testindeki temel şartlardan biri de bağımlı
değişkenin seviyede durağan olmamasıdır. Tüm bu şartların sağlanması nedenliyle analize en
uygun analizin ARDL sınır testi olduğuna karar verilmiştir. Ekonometrik analizde Cyrus ve
Elias (2014) ve Altunöz (2018) tarafından yapılan çalışma referans alınmaktadır. Ekonometrik
analizde hem para hem de maliye politikasının etkinlikleri ele alınacağından dolayı
değişkenler iki farklı alt gruba ayrılmıştır. Tablo 4’te ayrıntıları görülen bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken olan GSYİH büyümesi üzerinde ne kadar etkili olduğu analiz
edilmektedir. Bu bağlamda dört faklı model oluşturulacaktır.

¨É•œ••œ
1. uÍz•ª
2. uÍz•ª
3. uÍz•ª
4. uÍz•ª

Tablo 7: Analizde Kullanılacak Değişkenlerin Sınıflandırılması
¨–•’¡œ ÑÉ•’“’•–‘¯ žö‘“œ Óœ•œ ’
M•ğ«şX• ª•x
dª«® •ö 3•-«
´-ªªd ¯ªd ]•x«
ARDL sınır Testi Yaklaşımı
´d-- $dxTd-dªdx¯
•¯ªª¯X
´d-- ~•ª«xª•x«
ARDL sınır Testi Yaklaşımı
•¯ªª¯X
Ñ– – ÑÉ•’“’•–‘¯ žö‘“œ Óœ•œ ’
M•ğ«şX• ª•x
dª«® •ö 3•-«
´-ªªd ¯ªd ]•x«
ARDL sınır Testi Yaklaşımı
u3
Yıllık
<d Xdªdx xd|¯ ¶d«® ²xd ¯ ARDL sınır Testi Yaklaşımı
Yıllık

Aynı düzeyde durağan olan değişkenler için eş bütünleşme analizine izin veren geleneksel eş
bütünleşme testlerinden farklı olarak Pesaran ve Pesaran (1997) ve Pesaran vd. (2001)
tarafından geliştirilen ARDL sınır testi analizinde derilerin farklı seviyelerde durağan olan
değişkenlerin eş bütünleşme analizine izin vermektedir. Sınır testi yaklaşımında hata düzeltme
terimi kısıtlı hata düzeltmelerine sahip olmadığı için sınır testi yaklaşımında kısıtlanmamış
hata düzeltme modeli (UECM) tanımlanmaktadır (Pesaran vd., 2001:290).
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Çalışmada ilk iki model maliye politikasının son iki model ise para politikasının etkinliğinin
tahmininde analize dahil edilecektir. Modeller eşitlik (5), (6), (7) ve (8)’deki gibidir:
1.
Model
à
∆lnGSYİH = αf + ∑à
Ü ' α'Ü ∆lnGSYİHÝ Ü + ∑Ü f α Ü ∆lnKHOÝ ' + α• lnGSYİHÝ ' +
αá lnrateÝ ' + uÝ
(5)
2.
Model
à
∆lnGSYİH = αf + ∑à
Ü ' α'Ü ∆lnGSYİHÝ Ü + ∑Ü f α Ü ∆lnKGOÝ ' + α• ª GSYİHÝ ' +
αá ª KGOÝ ' + uÝ
(6)
3.
Model
à
∆lnGSYİH = αf + ∑à
Ü ' α'Ü ∆lnGSYİHÝ Ü + ∑Ü f α Ü ∆lnM3 Ý ' + α• lnGSYİHÝ ' +
αá ª M3 Ý ' + uÝ
(7)
4.
Model
à
∆lnGSYİH = αf + ∑à
Ü ' α'Ü ∆lnGSYİHÝ ' + ∑Ü f α Ü ∆lnBFOÝ ' + α• lnGSYİHÝ ' +
αá ª rateÝ ' + uÝ
(8)

Eşitlik (5), (6), (7) ve (6)’de αf sabit terimi ifade ederken α' ve α , kısa dönem
dinamiklerini temsil etmektedir. Benzer mantıkla uzun dönem dinamikleri α• ve Já ile
temsil edilmektedir. Moptimal gecikme uzunluğunu temsil etmektedir. ARDL testinde (5),
(6), (7) ve (8) no’lu eşitliklerle elde edilen sonuçlar Pesaran vd. (2001)’deki tablo değerleri ile
karşılaştırılır. Ulaşılan tahmin değeri tablodaki üst sınırın üzerindeyse uzun dönemli ilişkinin
olduğu sonucuna ulaşılır. Ulaşılan tahmin değeri tablo alt ve üst sınırı arasında olması
durumunda herhangi bir sonuca ulaşılamamaktadır. Eğer ulaşılan tahmin değeri tablo alt
değerinin altında ise herhangi bir eş bütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilemez.
Kurulacak kısıtsız hata düzeltme modelleri için göz önünde bulundurulan bilgi kriterlerinde
kritik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu uygun gecikme uzunluğu olarak
seçilmektedir. Bunun yanında seçilen en küçük değer oto korelasyon problemine sahipse bir
sonraki en küçük değer gecikme uzunluğu olarak kabul edilir. Oto korelasyon problemi
devam ettikçe bu durum tekrarlanır. Akaike bilgi kriteri (AIC) , Schwarz bilgi kriteri (SC) ve
Hannan-Quin (HQ) bilgi kriterinden yararlanılarak ulaşılan gecikme uzunlukları tablo 8’de
izlenebilmektedir.

Tablo 8: Gecikme Uzunluğunun Tespiti
žœë’•—œ ì¥™š•™ğ™
§›
ÊÐË
ŸË
¦í
5.421
51.817
58.412
57.214
0
1
10.019*
50.143*
49.100*
50.009*
16.893
56.109
51.219
59.346
2
12.790
51.131
51.617
51.011
3
17.910
62.219
58.999
54.908
4
14.001
65.716
58.889
54.189
5
wÍ3: ∗,∗∗ 0• ∗∗∗ |¯xd|¯1ªd %10, %5 0• %1 d ªd- |•0«1•|« « «kdz• •3-•X3•z«x.
Tablo 8’deki sonuçlara göre kritik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu 1 olarak
belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu belirlenen sınır testi analizlerinde değişkenlerin eş
bütünleşme ilişkisi içinde olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda F
testi uygulanmaktadır.
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Ulaşılan F-istatistiği üst sınır değerinin aştığı durum boş hipotezin reddi anlamına
gelmektedir. Bu durumda değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna
ulaşılmış olur. Tersi durumda boş hipotez kabul edilir. Ulaşılan F değerinin alt ve üst sınır
değerlerinin arasında kalması durumunda herhangi bir yorum yapılamamaktadır. Sınır testi
sonuçları Tablo 9’da sunulmaktadır.

5,001

k
1

¶Vý·þ

y = 0,61

^

= 0,59 0,00"

Tablo 9: F istatistik Analizi (Eş Bütünleşme Analizi)
î İïðñðòïðòğò óô õöòðò÷ øôğôöùôö
10%
5%
1%
"
0"
"
0"
6,312
6,200
7,401
8,000
úùûô úûòùôü î İïðñðòïðò÷ øôğôöùôöò
8,122
ñüıïñù ôïðùôö
M : 1,94
¶ İ|3d3«|3«ğ«: 221,312 0,00"
0,444(0,400)
N

= 141,12 0,00"

"
9,107
ÎN 0,899(0,200)

Tablo 9’da ulaşılan 8,122 F istatistik değeri %5 seviyesinde kritik değer üst sınırı olan 7,401
değerinin üzerindedir. Bu sonuca göre uzun dönemli bir düzey ilişkisinin bulunmadığını ifade
eden sıfır hipotezi reddedilmektedir. Diğer bir ifade ile değişkenler arasında uzun dönemli
ilişki mevcuttur. Tanısal testler beklentilerle uyumludur. Analizde kullanılacak uzun dönem
ARDL eşitlik (6)’da izlenebilmektedir. Analize konu olan değişkenlerin uzun dönem eş
bütünleşme ilişkisini varlığının anlaşılmasının ardından söz konusu ilişkinin detayları eşitlik
(9), (10), (11) ve (12) ile incelenecektir.

Maliye Politikası ile İlgili Model 1:
ª ~ •İ$ = @f ∑D)*' @',) ª ~ •İ$· ) + ∑)*f @ ,) ª
Maliye Politikası ile İlgili Model 2:
D
ln~ •İ$ = @f ∑)*' @',) ª ~ •İ$· ) + ∑)*f @ ,) ª
Para Politikası ile İlgili Model 1:
ª ~ •İ$ = @f ∑D)*' @',) ª ~ •İ$· ) + ∑)*f @ ,) ª
Para Politikası ile İlgili Model 2:
ª ~ •İ$ = @f ∑D)*' @',) ª ~ •İ$· ) + ∑)*f @ ,) ª

´$²·

´~²·
u3

)
)

· )

xd3•·

)

+ &·

+ &·

+ &·

+ &·

(9)
(10)
(11)
(12)

Uygulanacak ARDL testine ait modelin belirlenmesi amacıyla (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
ve (12) numaralı eşitliklerin gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (AIC) vasıtasıyla 5
olarak belirlenmiştir. Belirlenen en uygun ARDL modeli sırasıyla ARDL (1,1), ARDL (4,3),
ARDL (1,1) ve ARDL (1,2) şeklinde belirlenmiştir. Analizde bağımlı değişken GSYİH ve
bağımsız değişken maliye politika araçları şeklinde olup uzun dönem katsayıları Tablo 10’da
izlenebilmektedir.
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Tablo 10: Maliye Politikası ile ilgili ARDL Uzun Dönem Sonuçları
udª«1• Íª«3«Xd|¯
<dğ¯-|¯® M•ğ«şX• ª•x
uÍz•ª 1 «ç« yM ¯ ¯x B•|3« 1,1"
´d3|d1¯
3d zdx3 $d3d
3 İ|3d3«|3«ğ«
KHO
4.399
1.011
0.019**
C
3,910
1,167
1.121**
uÍz•ª 2 «ç« yM B•|3« 4,3"
´d3|d1¯
3d zdx3 $d3d
3 İ|3d3«|3«ğ«
∆GSYİHÝ '
0,130
1,816
1,431***
∆GSYİHÝ
0,144
1,712
1,312*
∆GSYİHÝ •
0,149
1,516
1,213*
∆GSYİHÝ •
0,156
1,718
2,291*
∆GSYİHÝ á
0,177
1,988
1.108*
KGO
-0.333
0.412
-1.414**
∆KGOÝ '
-0,367
-0,181
-1.817*
∆KGOÝ
-0,405
-0,188
-1,918*
∆KGOÝ •
-0,411
-0,176
-1.716*
C
16,718
10.819
2.001**
wÍ3: ∗,∗∗ 0• ∗∗∗ |¯xd|¯1ªd %10, %5 0• %1 d ªd- |•0«1•|« « «kdz• •3-•X3•z«x.
Maliye politikalarının uzun dönem ekonomik büyüme üzerine etkisinin incelendiği ve tablo
10’da sunulan 1. ve 2. Model sonuçlarına göre, kamu harcamalarında % 1 birim artış
ekonomik büyümeyi 4,39 birim artırırken kamu gelirlerindeki %1 birimlik artış ekonomik
büyümeyi 0,33 birim azaltmakta ve gecikmeli değerlerinde bu etki artmaktadır. Uzun dönem
ppara politikası ile ilgili uzun dönem katsayı tahminleri Tablo 11’de izlenebilmektedir.

Tablo 11: Para Politikası ile İlgili ARDL Uzun Dönem Sonuçları
ñöñ ùòðò÷ñïı
Bağımsız Değişkenler
uÍz•ª 3 «ç« yM ¯ ¯x B•|3« 1,1"
´d3|d1¯
3d zdx3 $d3d
3 İ|3d3«|3«ğ«
M3
1.16
0.0186
0.410
c
5.121
1.761
2.118***
uÍz•ª 4 «ç« yM B•|3« 1,2"
Katsayı
Standart Hata
t İstatistiği
1,101
1.018
1,009*
∆GSYİHÝ '
rate
-1,18
0.017
-1.151*
-1,22
1,189
1.108*
∆rateÝ '
-1,29
1,016
-1.414**
∆rateÝ
C
3.817
0.019
5.817***
wÍ3: ∗,∗∗ 0• ∗∗∗ |¯xd|¯1ªd %10, %5 0• %1 d ªd- |•0«1•|« « «kdz• •3-•X3•z«x.
Para politikası araçlarına yönelik sonuçlara göre katsayılar farklı anlam seviyelerinde
istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre para arzı değişkenindeki artış ekonomik
büyümeyi pozitif yönde etkilerken bankalar arası faiz oranındaki artış ekonomik büyümeyi
negatif etkilemektedir. Elde seçilen sonuçlara göre para arzındaki %1 birimlik artış ekonomik
büyümeyi %1,16 birim arttırmaktadır.
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Ayrıca bankalar arası faiz oranı değişkeninde %1’lik bir artış, ekonomik büyümeyi 1,18 birim
azaltmaktadır. Gecikmeli değerinde de bu etki artarak devam etmektedir.
Uzun dönem tahminlerinden sonra hata düzeltme modeliyle kısa dönem katsayıları tahmin
edilecektir. Bu amaçla kurulan eşitlikler aşağıdaki gibidir.

Model
∆ª ~ •İ$· = Jf + ∑)*' J',) ∆ª ~ •İ$·

1.
Model
∆ª ~ •İ$· = Jf + ∑)*' J',) ∆ª ~ •İ$·
2.
Model
∆ª ~ •İ$· = Jf + ∑)*' J',) ∆ª ~ •İ$·

'

+ ∑)*f J

,)

+ ∆ª ´$²·

)

+ ∑)*f J

,)

+ ∆ª ´$²·

)

+ ∑)*f J

,)

+ ∆ª u3

· )

'
)

+ J ;µu·

+ J ;µu·

+ J ;µu·

'
'
'

+ 0 · (15)

+ 0· (16)

+ 0·

(17)

3.
Model
∆ª ~ •İ$· = Jf + ∑)*' J',) ∆ª ~ •İ$· ) + ∑)*f J ,) + ∆xd3•· ) + J ;µu· ' + 0·
(18)
Eşitliklere ilave edilecek hata düzeltme modeli ECM şeklinde ifade edilmektedir. Uzun
dönem katsayı tahmininde uygulanan ARDL (1,1), ARDL (2,4), ARDL (1,1) ve ARDL (3,2)
modelleri kısa dönemde de aynı şekliyle uygulanmıştır.
Tablo 12: Maliye Politikası Araçlarına İlişkin ARDL Kısa Dönem Katsayıları
udª«1• Íª«3«Xd|¯
Bağımsız Değişkenler
uÍz•ª 1 «ç« yM ¯ ¯x B•|3« 1,1"
´d3|d1¯
3d zdx3 $d3d
3 İ|3d3«|3«ğ«
∆KHO
2,309
1,816
1,431***
-0,25
0,012
4,110***
ECMÝ '
uÍz•ª 2 «ç« yM B•|3« 2,4"
´d3|d1¯
3d zdx3 $d3d
3 İ|3d3«|3«ğ«
0,130
0,154
1,312*
∆GSYİHÝ '
0,100
0,137
1,109*
∆GSYİHÝ
-2,516
1,111
1,610*
∆KGO
-3,120
1,213
3,689**
∆KGOÝ '
-3,310
1,010
2,129**
∆KGOÝ
-3,516
1.817
2,021**
∆KGOÝ •
∆KGOÝ á
-3.910
1.819
1.201**
-0,24
0,341
-5,531***
ECMÝ '
wÍ3: ∗,∗∗ 0• ∗∗∗ |¯xd|¯1ªd %10, %5 0• %1 d ªd- |•0«1•|« « «kdz• •3-•X3•z«x.
Tablo 12’deki sonuçlar maliye politikası için kullanılan değişkenlere ait sonuçların
istatistiksel farklı önem düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Elde edilen sonuçlara
göre kamu harcamalarındaki %1’lik bir artış ekonomik büyüme üzerinde %2,3 birim artışa
neden olurken kamu gelirlerindeki %1’lik bir artış ise kısa dönemde GSYH’yi %2,51
azaltmaktadır. Dört dönem gecikme sonuçlarına bakıldığında büyüme üzerindeki azalış
artarak devam etmektedir. Sonuçlar bir bütün olarak göz önünde tutulduğunda kamu gelir ve
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir etkinliğinin olduğu söylenebilmektedir.
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Analizde hata düzeltme modeli beklentiler doğrultusunda negatif ve istatistiksel olarak
anlamlıdır. Katsayıların 0,25 ve 0,24 olması kısa dönemli dengesizliklerin 4 dönemde ortadan
kalkacağı anlamına gelmektedir.

Tablo 13: Para Politikası Araçlarına İlişkin ARDL Kısa Dönem Katsayıları
Para Politikası
Bağımsız Değişkenler
Model 3 için ARDL Sınır Testi (1,1)
Katsayı
Standart Hata
t İstatistiği
∆M3
1,411
0,001
-2,210**
-0,22
0,311
-1,291***
ECMÝ '
Model 4 için ARDL Testi (3,2)
Katsayı
Standart Hata
t İstatistiği
0,312
0,019
3,000**
∆GSYİHÝ '
0,312
0,009
2,281**
∆GSYİHÝ
0,671
0,300
2,019*
∆GSYİHÝ •
∆rate
-1,819
0,018
1,719*
-0,612
0,019
1,119*
∆xd3•· '
-0.661
0.018
1,212*
∆xd3•·
-0,24
-1,221
-3,107**
ECMÝ '
wÍ3: ∗,∗∗ 0• ∗∗∗ |¯xd|¯1ªd %10, %5 0• %1 d ªd- |•0«1•|« « «kdz• •3-•X3•z«x.
Tablo 13’teki elde edilen para politikası araçlarına yönelik sonuçlara göre katsayılar farklı
anlam seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre para arzı değişkenindeki
artış ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilerken bankalar arası faiz oranındaki artış
ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Elde seçilen sonuçlara göre para arzındaki %1
birimlik artış ekonomik büyümeyi %1,4 birim arttırmaktadır. Ayrıca bankalar arası faiz oranı
değişkeninde %1’lik bir artış, ekonomik büyümeyi %1,9 birim azaltmaktadır. Gecikmeli
değerinde de bu etki artarak devam etmektedir.

Tablo 14: Her Bir Model için Teşhis Testleri
Teşhis Testleri
¨É•œ• Á
¨É•œ• Ç
¨É•œ•
¨É•œ•
0.819
0.810
0.871
0.888
y
0.900
0.878
0.876
0.899
Mü®•ª3«ª-«ş y
F istatistiği
411.209(0.000) 356.819(0.000) 516,211(0.000) 387.210(0.000)
Breusch-Godfrey
1.209(0.144)
1.611(0.416) 1.651(0..1219) 1.711(0.108)
0.102 ( 0.105) 0.181 ( 0.666) 0.200 ( 0.161) 0.122 ( 0.555)
yµ$ u B•|3«
dxU-•
1.514 ( 0.108) 1.312( 0.222) 1.310( 0.281) 1.1231( 0.123)
− <•xd wÍx-dªª«X B•|3«
2.312 ( 0.100) 2.120 ( 0.212) 2.333( 0.121) 2.719 ( 0.187)
yd-|•1 y•|•3 B•|3«
Tablo 14’teki dört farklı modele ait teşhis sonuçlarına göre değişen varyans, fonksiyonel form
ve oto korelasyon, sorunlarının olmadığı izlenmektedir. Ayrıca hatalar normal dağılım
göstermektedir. Laidler (1993)’e göre eksik modelleme ile yapılan kısa dönem dinamikleri
istikrarsızlık probleminin belli bir kısmından sorunlu olabilmektedir. Bu nedenle uzun dönem
parametrelerindeki istikrarı anlayabilmenin yolu kısa dönemli dinamiklerin de
değerlendirmeye alınmasından geçmektedir.
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Ekonometrik analizlerde hata düzeltme terimine ulaşmak amacı ile kullanılan uzun dönem
katsayılarının istikrarının ölçülmesinde tercih edilen yöntemlerden biri Brown vd. (1975)
tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUMQ analizleridir. CUSUM ve CUSUMQ grafikleri
şekil 5’te görülmektedir.

Şekil 5’te yer alan grafiklerde CUSUM ve CUSUMQ kesik çizgiler arasında kalmakta olup
yapılan ARDL modelinin istikrarlı olduğunu ifade etmektedir.

1068

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Değerlendirme ve Sonuç
Ekonomi politikalarının başarıya ulaşması için uygulanan para ve maliye politikalarının
etkinliğinin ve gücünün bilinmesi oldukça önemlidir. Özellikle finansal ve ekonomik krizlerle
sıkça karşılaşılan gelişmekte olan ülkeler için uygulanan para ve maliye politikaları daha da
önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için para ve maliye politikasının
gücünün analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 1996-2019 dönemi için ekonomik büyüme
üzerinde en çok etkili olan para ve maliye politika araçlarının seçildiği dört farklı model
oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre gerek kısa gerekse uzun dönemde maliye
politikasının para politikasından çok daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda
Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ekonomik büyümeyi arttırırken kamu gelirlerindeki
artış ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. Bu durum akıllara dışlama etkisinin var olabileceğini
getirmektedir.
Genişletici ya da daraltıcı maliye politikasının uygulanması durumunda kısa ve uzun dönemde
başarılı sonuçlar alınabilecektir. Mesela enflasyonist bir durumda uygulanacak daraltıcı
maliye politikası kamu harcamalarının azaltılmasına ya da vergilerin arttırılmasına
dayanmaktadır. Böyle bir durumda kamu harcamalarının azaltılması ekonomik büyüme
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacakken vergilerin arttırılması durumunda yine kamu
gelirleri artacak ve ekonomik büyüme bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Deflasyonist bir
durumda ise genişletici maliye politikası uygulanacak ya kamu harcamalarının arttırılması ya
da vergilerin düşürülmesi ile ekonomik büyümenin de önü açılacaktır.
Parasal değişkenlerle yapılan analiz sonuçlarına göre para arzındaki artış ekonomik büyümeyi
arttırmaktadır. Bu durum literatürde parasal aktarım mekanizması olarak bilinen para arzı
artışıyla düşen faiz oranları ve buna bağlı olarak artan yatırımlarla ekonominin büyümesi
durumunu çağrıştırmaktadır. Benzer şekilde faiz oranlarındaki artış ekonomik büyümeyi
azaltmaktadır. Bu sonuç ilgili dönemde yatırımların faiz esnekliğinin yüksek olduğu şeklinde
yorumlanabilecektir. Para politikasıyla ilgili kısa dönem sonuçlarına göre analize konu olan
dönemde Türkiye’de yatırımların faize duyarlıdır. Sıcak para için cazip bir ülke olan
Türkiye’de artan faizlerle beraber ülkeye giren sıcak paranın ekonomik büyümeye katkı
sağlaması bu sonuca uygun bir yorum olabilecektir.
Analize konu olan dönemde elde edilen sonuçlar keynesyen yaklaşımın daha etkin olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde etkisinin
olması her iki politikanın koordineli şekilde uygulanması durumunda optimal faydanın
sağlanacağı anlamına gelmektedir.
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PLANLAMA AŞAMASINDAKİ DESTİNASYONLARDA YEREL HALKIN TURİZM
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, turizme dair her şeyin planlama aşamasında olduğu destinasyonlarda
yerel halkın turizme olan bakış açısının irdelenmesidir. Veriler, Aksaray ilinde bulunan ve
şehrin simgesi olan Hasandağı’nın yer aldığı Hasandağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesinde (KTKGB) ikamet eden yerel halktan toplanmıştır. TÜİK verilerine göre
Hasandağı KTKGB’de bulanan üç adet yerleşim yerinde toplam 5254 vatandaş ikamet
etmektedir. Beş kişilik bir araştırma timi tarafından, 2022 Ocak ayının ilk haftasında rasgele
seçilen 652 vatandaşa anketler dağıtılmıştır. Anketlerin tamamı doldurularak araştırmacılara
teslim edilmiştir. Doldurulan anketler titizlikle incelenmiş ve analize uygun olmayanlar veri
setinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak 568 kullanılabilir anket toplanmıştır. Geri dönüş oranı
yaklaşık % 87’dir. Bu çalışmada 5’li Likert ölçeği (1 - kesinlikle katılmıyorum, 5 - kesinlikle
katılıyorum) kullanılmıştır. Yerel halkın turizm gelişimine desteği Rasoolimanesh vd. (2017)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Ölçek 4 maddeden oluşmaktadır. Bu
araştırmada, doğrulayıcı faktör analizi için AMOS programı kullanılmıştır. Ölçeğin tek
boyutlu yapısı nedeniyle “turizm gelişimi desteği” tek boyutlu olarak (tek faktörlü doğrulayıcı
faktör analizi) ölçüm modeline dahil edilmiştir. Ölçüm modelini test etmek için maksimum
olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Maksimum olabilirlik yöntemini kullanabilmek için normal
dağılım varsayımının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çarpıklık ve basıklık
değerleri incelenmiştir. Çarpıklık (−1.124 ve −1.353) ve basıklık (0.211 ve 0.917)
değerlerinin normal dağılım varsayımını karşıladığı görülmüştür. Tek faktörlü doğrulayıcı
faktör analizi sonuçları ölçeğin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu
göstermiştir (x2 = 3.741, df = 2, p < 0.01, x2/df = 1.870, RMSEA = 0.039, CFI = 0.999, NFI =
0.998). χ2/df değeri <5.0, “makul bir uyum” olduğunu göstermektedir. 0.90’a eşit veya daha
büyük CFA ve NFI değerleri kabul edilebilir uyumu göstermektedir. Diğer taraftan, RMSEA
değeri<0.060 iyi uyumu göstermektedir. Faktör yükleri 0.746 ile 0.931 arasındadır. 4
maddenin faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.01). Ölçeğin alfa katsayısı
0.899’dur. Ortalama açıklanan varyans (AVE) 0.70’dir. Bu benzeşim geçerliğinin
sağlandığını göstermektedir. Birleşik güvenirlik (CR) değeri ise 0.90’dır. Bu yapı
güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir. Araştırmaya katılanların turizm gelişimine
verdikleri destek üst seviyededir (A.O.: 4.20, S.S.: 0.95). Sonuç olarak Hasandağı KTKGB’de
yaşayan halk turizm gelişimine destek vermektedir. Uygulayıcılar tarafından bölgenin popüler
bir turistik destinasyon olmasına yönelik planlamalara hız verilebilir. Yerel halkın turizmin
planlama, karar verme, daha sonra uygulama ve turizmin çıktılarından fayda sağlamada aktif
katılımı turizm gelişimine desteğini daha da arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: yerel halk, turizm gelişimi desteği, Aksaray, Hasandağı
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DETERMINING THE LEVEL OF SUPPORT FOR THE TOURISM DEVELOPMENT
OF THE LOCALS IN DESTINATIONS THAT ARE IN THE PLANNING STAGE:
THE CASE OF AKSARAY
ABSTRACT
The aim of this research is to examine the perspective of local people towards tourism in
destinations where everything about tourism is in the planning stage. The data were collected
from the local people residing in the Hasandağı Culture and Tourism Conservation and
Development Area (CTCDA) in Aksaray province, where Hasandağı, the symbol of the city,
is located. According to TUIK data, a total of 5254 citizens reside in three settlements located
in Hasandağı CTCDA. Questionnaires were distributed to 652 randomly selected citizens in
the first week of January 2022 by a five-person research team. All of the questionnaires were
filled and delivered to the researchers. The completed questionnaires were meticulously
examined and those not suitable for analysis were excluded from the data set. As a result, 568
usable questionnaires were collected. The return rate is about 87%. 5-point Likert scale (1 strongly disagree, 5 - strongly agree) was used in this study. In measuring the local
community’s support for tourism development, Rasoolimanesh et al. (2017) developed by the
scale was used. The scale consists of 4 items. In this study, AMOS program was used for
confirmatory factor analysis. Due to the one-dimensional nature of the scale, “support for
tourism development” was included in the measurement model as one-dimensional (singlefactor confirmatory factor analysis). The maximum likelihood method was used to test the
measurement model. In order to use the maximum likelihood method, the assumption of
normal distribution must be fulfilled. For this reason, skewness and kurtosis values were
examined. Skewness (−1.124 and −1.353) and kurtosis (0.211 and 0.917) values were found
to meet the normal distribution assumption. The results of the single-factor confirmatory
factor analysis showed that the scale had acceptable fit indices (x2 = 3.741, df = 2, p < 0.01,
x2/df = 1.870, RMSEA = 0.039, CFI = 0.999, NFI = 0.998). A value of χ2/df <5.0 indicates a
“reasonable fit”. CFA and NFI values greater than or equal to 0.90 indicate acceptable fit. On
the other hand, RMSEA value <0.060 indicates good fit. Factor loads are between 0.746 and
0.931. Factor loads of 4 items were statistically significant (p < 0.01). The alpha coefficient of
the scale is 0.899. The mean explained variance (AVE) is 0.70. These value indicates that
convergent validity is fulfilled. The composite reliability (CR) value is 0.90. These value
indicates that construct reliability is fulfilled. The support given by the participants to the
tourism development is at a high level (Mean: 4.20, sd: 0.95). As a result, the people living in
Hasandağı CTCDA support tourism development. Plans for making the region a popular
touristic destination can be accelerated by practitioners. The active participation of local
people in planning, decision-making, later implementation and benefiting from tourism
outputs will further increase their support for tourism development.
Keywords: locals, support for tourism development, Aksaray, Hasan Mountain
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DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION OF ISLAMIC BANKING AND
FINANCE IN SOMALIA
Assist. Prof. Dr. Perihan Hazel KAYA
Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Economics
ORCID: 0000-0002-9878-4194
Salahudin Mohamed Abdulkadir
Selcuk University, Institute of Social Sciences
Abstract
The Islamic banking system has been in operation since 1960. Islamic banks and finances run
by conventional financial institutions offer the products and services of Islamic banking. The
financial sector's performance determines the economic stability of any country. Islamic
banking depends on an idea of free of interest and it is drilled by Sharia Law, whose source is
from the Quran. This research intended to examine the modern practice of Islamic banking in
Mogadishu, Somalia, as well as the effectiveness of Islamic financial institutions in Somalia
and their impact on the country's economic growth. It also aimed to establish and promote
Islamic banking and its principles as a means of reducing poverty and promoting economic
development in the country. This study discovered that Islamic banking has a significant
impact on borrowers' economic well-being and living standards. The findings reveal that
Islamic banking is currently servicing the poor in Mogadishu, and that these microfinance
activities are effective in terms of acquiring loans, raising living standards, and effectiveness
of the system.
Keywords: Islamic microfinance, Poverty Alleviation, Murabaha, Mudaraba, Musharaka.
Introduction
Islamic banking started in the mid-1960s of the 20th century to aid in the absorption of cash
surplus in Islamic nations, and it has developed altogether from that point forward, especially
in light of the fact that it has been joined by the advancement of Islamic monetary idea, which
depends on the Islamic preclusion of usury. As a result of this development, the Islamic fiscal
structures had to be revised, which brought about the surrender of the premium framework
and the gathering of the rule of help in advantage and adversity, which has been enduringly
kept up with by Islamic banks and applied to different exercises and bank organizations.
Islamic money and Shariah-compliant1 practices with more than 300 institutions operating
them across 75 countries, the financial products at the heart of Islamic banking have become
one of the financial market industry's fastest expanding areas (Cihak, Hesse 2008). According
to economists, the financial and legal systems are two important channels via which economic
growth can be promoted or restrained (Levine 1998). Due to data shortages, a detailed
analysis of empirical evidence about the impact of Islamic banking transactions on economic
growth hasn't been done yet. While some elements of Islamic banking, including risk-sharing,
stability, and innovation, have been demonstrated to be growth-stimulating, others, such
limiting liquidity, may be harmful to the economy. As a result, aspects of Islamic banking
probably have an overall negative impact on economic growth.
Islamic banking has expanded to become a rapidly expanding industry of financial services
and a worldwide issue in recent decades.
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As opposed to the statement that Islamic banking is just a part of a customary monetary
framework, real proof exhibits that Islamic banking has its own starting points, improvement,
and set of principles (Habiib ,2018).Because Allah has forbade riba (usury), Islamic banking
is commonly referred to be an interest-free business plan (Al-Baqarah: 257). Preceding the
fall of the Somali Central Government in 1991, there were no exclusive business banks in
Somalia; all things considered, all banks were claimed and shown to the Somali government,
which felt that communism was the most attractive framework for the country. (Amin, 2019).
Before the central government of Somalia collapsed in 1991, the country possessed two
publicly owned commercial banks, the Somali Savings and Credit Bank and also the Somali
Commercial Bank. M. Obiodullah (2005). Additionally, only a small number of common
people had access to the loans and other financial sources that these two banks administered
(public).
Over two decades of conflict have ruined Somalia's banking system. All governmental
organizations that provided services and controlled the economy, including the central bank of
Somalia and the whole financial system, fell in January 1991. Liabilities of commercial banks
that had overcome the nation's sole commercial bank's bankruptcy in 1989 were no longer
present. Additionally, the nation's ability to access international financial markets has been
blocked, which reduces the Traction Federal Government's (TFG) leverage in both domestic
and foreign financial markets. (May 2010; Somalia). Currently, several private market
activities in Somalia are financed by private banks. Overall, Somalia has two registered
takaful (Islamic insurance) businesses and thirteen licensed Islamic banks. Dahabshil Bank
International, Amal Bank, Premier Bank, International Bank of Somalia, Amana Bank,
Daryeel Bank Ltd, Sombank Ltd, Agro Africa Bank, Mybank Limited, Galaxy International
Bank, Bushra Business Bank, and Idman are among the Islamic banks that have obtained
licenses (Khadar and Jama, 2016). Somalia employs only one form of banking, Islamic
banking, in contrast to other Muslim nations
Many private sector activities are presently financed by Somalia's private banks, which use
financing methods like murabaha, mussharaka, mudaraba, salam, and qarad hassan to provide
some basic services as well as other services like electricity, communications systems, water
supply, and urban sewage disposal. Whether from consumer or investor investments, banks
have a significant macroeconomic effect (Alpen, 2021).
The main goal of this study is to provide solutions for achieving the Sustainable Development
Goals, that have already been achieved globally, through Islamic microfinance, which is
premised on collective economic empowerment and seeks to promote social development
without taking advantage of the plight of the poor. The study also has the following
objectives:
• To assess the relative activity of Islamic banks and Islamic microfinance in Somalia.
• To investigate the current state of Islamic banking in Mogadishu-Somalia, including the
performance of Islamic financial institutions there and their effect on the development of the
economy of the nation.
• To look at Somalia's Islamic financial institutions' products.
This study was carried out to study the opportunities and challenges faced by Islamic banks in
Somalia, which consists of eight major cities: Mogadishu, Hargaisa, Bosaso, Kismayo,
Galkaio, Baidoa, Baletwaine, and Garoe.
The development and current state of Islamic banking and finance in Somalia are explored
through descriptive and exploratory data in this study.
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The study will search and analyze the impact of Islamic microfinance on reducing poverty
using a wide range of textual and electronic resources, including books, articles, publications,
and reports from domestic and international relevant organisations. The remaining sections of
the study will be structured as follow: Section I will evaluate the banking situation in Somalia.
The second section will address Islamic banking's difficulties and prospects in Somalia, and
the last section will offer conclusions and calls for further studies.

1. Review of the Banking Situation in Somalia
Any investor from the West will face specific banking difficulties in Somalia. Regular
banking methods similar to those used by Western investors generally face challenges in their
development. Beyond worries about security, the absence of a properly operational central
bank is a significant contributing reason to the lack of brick and mortar banksA Bill of
Exchange Act that classifies the principles overseeing bank moves, ATM withdrawals, really
take a look at installments, and other monetary instruments can't exist in that frame of mind of
a national bank (Morshed, 2018). The scenario between Somalia and Somaliland might be
clarified with a consideration of these protocols.
The main duty of banks is to collect deposits for use in loans and other legal instruments,
have historically controlled retail payment systems in the majority of countries. A two-tier
banking system is necessary for this system to operate properly. A central bank that prioritizes
controlling credit, authorizing and overseeing banks, and establishing monetary policies sits
atop this hierarchy. Despite the fact that there ought to for the most part be tight and
progressing collaboration between both the national bank and the public authority, it is by and
by fundamental to remember measures for the rules that guarantee the national bank's
"autonomy" so it isn't subordinate to the state. As a result, the central bank is intended to be
independent and to function as a crucial part of both the national security and economic
apparatuses (Errico & Sundararajan, 2002)
The fundamental obligation of national banks is to protect cost strength. The technical knowhow and policy effectiveness of the central bank, which in turn are significant outcomes of
tight public-private engagement with the larger financial community, contribute to its
authority. The central bank should continue to have direct access to ongoing banking
activities and thorough knowledge of the financial markets in order to formulate monetary
policy (Morris & Shin, 2005).
Commercial banks, supporting organizations, store taking foundations, and, on account of a
few emerging countries, unfamiliar trade departments make up the second layer of the
financial framework. These institutions make decisions based on internal considerations and
decide whether loans are available to capital-deficient companies. Retail, corporate, and
investment banking are all parts of commercial banks. Consumer loans, mortgages, and bank
account operations are all included in the retail component's set of operations. Since it
includes store assortment and credit making, in spite of the fact that to endeavors as opposed
to individual clients, business banking isn't completely different from retail banking
(DeYoung & Rice, 2004).
2. Somalia's Islamic banking
Twenty years of conflict have utterly destroyed Somalia's banking system. All governmental
organizations that provided services and controlled the economy, along with the Central Bank
of Somalia and the overall banking system, collapsed in January 1991. Liabilities of
commercial banks that had outlasted the nation's sole commercial bank's bankruptcy in 1989
were no longer present.
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Additionally, the nation's ability to access international financial markets has been blocked,
which reduces the Transition Federal Government's (TFG) bargaining power in both local and
foreign financial markets (Powell, Ford, & Nowrasteh, 2008).

2.1. Recent Developments
At a first look the Somalia/Somaliland circumstance seems overwhelming to the individuals
who used to Western style banking. This ought not be motivation to stay away on the grounds
that the people who work in the climate (like the Dubai Ports, Tullow Petroleum and the
Turkish financial backers), have adjusted to the circumstance. The Somali public very much
like a considerable lot of their East African neighbors have a collectivist culture that supports
bunch action. However a large part of the gathering movement is attached to families, the
continuous endeavors towards laying out harmony and great administration structures in
Somalia/Somaliland, can assist with setting up financial regulations and implementation
systems that satisfy global guidelines. There is already movement towards establishing a
central bank in Somaliland (Owuor, 2013).
The Bank of Somalia, situated in Mogadishu, is also resuming operations. These efforts all
have no specific timetable and are all related to the changing political scene. Recent events,
such as the establishment of a legislative body in Mogadishu with a Speaker of Parliament,
renewed stability efforts in South Central Somalia, and other encouraging developments in
Somaliland, can only be viewed as positive developments for formal banking, particularly
brick-and-mortar banking. One of the many issues that still needs to be handled is the
introduction of legislative laws to legitimize the various entities. Furthermore, significant
capacity restrictions continue to be an issue (De Coning, Bischoff, & Gounden, 2005).
The launch of microloan services in Kenya by Safaricom, a Vodafone affiliate, is an even
more recent development. A variant of this technology might be developed by Somalian
telecommunications companies. Users of Safaricom's ground-breaking M-Pesa platform may
now save and take loans using their mobile devices thanks to the company's new mobile
banking service. The M-Shawri service, which caters to micro-savers and borrowers,
complies with Sharia law. Customers of M-Shawri can deposit as little as $ 0.012 and borrow
up to $ 1,200, with a one-time 7.5 percent fee. Within one month of disbursement, all loaned
funds must be repaid. M-Shawri is marketed as a way to encourage a saving culture among
common Kenyans and give individuals without collateral access to loans via their mobile
phones (Owuor, 2013).
The saving custom that has as of not long ago generally been related with dear companions or
family is supposed to be reinforced by these turns of events. Ayuuto or Hagbad is the
overwhelming type of these rings. Ayuuto and Hagbad can be inexactly meant actually imply
"help" and "sharing," individually. Just individuals who are notable to the next bunch
individuals are permitted to join the rotational investment funds gatherings of Ayuuto or
Hagbad. Consistently, every member gives the circle a limited sum. A piece of the assets got
is then spent in a commonly valuable venture or lent to bunch individuals in view of need.
Some Ayuuto or Hagbad groups have amassed significant abundance that any dynamic bank
would see as extremely appealing. The Somali public have embraced these reserve funds
circles at each level, and they keep on being a mainstay of Somali society (Khadar and Jama,
2016).
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2.2. Opportunities challenges of Islamic Banking in Somalia.
There are no conventional banking institutions in Somalia, despite the fact that the majority of
its colleges currently provide programs in conventional banking and finance. The hiring
procedure would be challenging for these programs' graduates. However, Islamic finance may
benefit from this developing sector to grow it. Due to their religious beliefs, Somalis
appreciate financial and business dealings that uphold moral principles. Additionally, the
majority of Somalians—roughly 100 percent—are Muslims, providing a solid foundation for
the development of Islamic finance. Since sanity is beginning to emerge in the political
system, the IFB business will have an added incentive to locate its activities in the nation.
Finally, this assessment will contribute to the goal of making Somalia a major financial center
in East Africa. In this emerging industry, there is a critical need for both academic and
practical training. The difficulty still lies in the universities' lack of coordination with regard
to curricula and rules. This could make it more difficult to construct a banking system that
complies with Sharia law (Jama, 2018).
Additionally, Somalia's potential for expanding Islamic banking and finance is anticipated to
boost the country's economy and provide stronger support for small and medium-sized
businesses. The country's expanding population, rising young adult population, and return of
diasporas are all chances for the Islamic financial and banking system to broaden its services.
Due to Somalia's vast infrastructure and reconstruction needs, Islamic banks would have the
chance to give funding, investment, and credit access to all sectors looking for a more
effective financial system. However, the existence of Islamic banking in Somalia still in its
infancy and needs a strong national strategy and efficient supervisory regulations to support
the development of the sector.
Like how Gulf Corporation Council individuals and other Muslim countries with high saving
rates could give funding to recently settled Islamic monetary organizations. The primary
technique for supporting Somalia's framework speculation undertakings may be Sukuk
funding, which is extending in other Muslim countries. Considering that Somali families and
organizations needed admittance to credit preceding the post-struggle period, the Emergence
of Islamic Banks in Somalia in the Post-Conflict Era: Opportunities and Challenges can
fortify SMEs and microfinance exercises (Warsame 2012).
It is clear that the Islamic banking sector in Somalia faced a number of problems despite the
uncommon prospects provided. The country's economic sectors, especially the financial
system, were damaged because Somalia was a military conflict country for nearly 25 years.
This is a serious obstacle for a modern funding system that needs active institutions and a
geopolitical environment that is more conducive to commerce. There was no lasting security
or political stability after the start of the civil war. As indicated by the International Monetary
Fund, primary issues incorporate an absence of unified exchange and between bank
installment frameworks hurt the country's monetary area (Ogunbado 2017).
A major barrier to Islamic banking and finance worldwide, and in Somalia in particular, is a
lack of human capital. Concerned about how Islamic banks' lack of human resources may
impede the sector's basic operations and the need to address such problems. (ISRA, 2011)
According to reports, human capital is essential to the operation and efficiency of Islamic
banks since it guarantees the flow of qualified personnel who can support the long-term
growth and expansion of Islamic banking and finance.
Another difficulty is that Somalia's Islamic banks are at a developing stage and have limited
capital resources, which is especially true when there is a liquidity issue. According to the
World Bank (2016), one of the major hazards that banks, particularly Islamic banks, are
subject to is liquidity risk.
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Alzoubi (2017) hypothesized that the limitations imposed on Islamic banks make it harder to
manage liquidity concerns. He explained that because treasury bills contain an interest
component, Islamic institutions are unable to invest in them. In order to address and control
their liquid risk, Islamic banks may be forced to rely more on their own domestic liquid
sources by keeping large amounts of cash assets, which will take them away from numerous
attractive ventures. The most exposed are the new Islamic banks in Somalia, not the
exception. The shortfall of reporter banking is the other issue that Islamic banks in Somalia
should manage, which again features how separated neighborhood banks are on the grounds
that most of them don't lead business with other unfamiliar banks. (Musse, Ab Rashid, &
Zainol, 2019).

2.3. Products of Islamic Banks in Somalia
Islamic banks in Somalia provide current and savings accounts. Savings accounts allow for
profit sharing and, at the client's request, can specialize in particular economic sectors,
whereas current accounts are used for daily transactions. Larger projects including finance for
construction and renovations are targeted by FSB Islamic loan products. To make it easier to
import products for the Somali market, trade financings are also offered.

The bank can set up Istina financing for new real estate (property development),

Diminishing Musharakah is used to set up financing for aged real estate.

Salam contracts are used to fund agricultural production.

Murabaha Purchase Order financing is used to finance equipment.
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Table 1. Islamic Banking Basic Terminology
Defined as an unearned or unequally distributed
Riba (Interest).
income, forbidden in Islamic economic jurisprudence
Defined as an unearned or unequally distributed
Riba (Interest).
income, forbidden in Islamic economic jurisprudence
Riba (Interest).

Defined as an unearned or unequally distributed
income, forbidden in Islamic economic jurisprudence

The merchant can sell an item based on a conceded
Bay mu'ajal (Pre-delivery, deferred installment, in portions or a single amount. The cost
payment)
of the item is settled upon by purchaser and dealer
and ca exclude any charges for conceded installment.

Mudaraba (Trustee finance
contract)

Murabaha (Mark-up financing)

Musharaka (Equity participation)

Qard Hassana (Beneficence loans)

The capital owner (rabb-ul-mal) supplies all of the
capital required to fund a project, while the
entrepreneur contributes his work and knowledge.
Profits are split between them at a fixed ratio, while
rabb-ul-mal is solely responsible for financial losses.
The entrepreneur's obligation is limited to his time
and effort.
The capital proprietor (rabb-ul-mal) supplies every
one of the assets expected to finish a task, while the
business person contributes work and information.
Benefits are parted equitably between them as
indicated by a foreordained proportion, while rabbul-mal bears generally monetary misfortunes. The
business person's obligation is restricted to how much
time and exertion he puts resources into his business.
The bank goes into a value association concurrence
with at least one accomplices to mutually back a
venture project.
The Qur'an advises Muslims to provide zero-interest
loans to the poor. Banks are permitted to charge
borrowers a service fee to cover the loan's
administrative costs. The fee can't be linked to the
loan's size or term.

(Johnson, 2013)
Clients may likewise put resources into safe fixed-return items such Treasury Murabaha bank
accounts or alongside the bank in a considerable lot of its connected organizations
(Musharakah), like Islamic money administrators (Takaful), which cause a higher gamble
however offer higher net revenues in the event that they are effective. With the assistance of
portable and web based monetary administrations, the bank desires to lead Somalia toward a
contemporary, more solid credit only economy. (Yussuf, 2014).
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2.4. Growth of Islamic Finance in Somalia
The Somalian Islamic financial framework originally showed up during the 1970s. Islamic
Banking is without revenue banking that complies with Islamic Sharia rules. Islamic banking
is expanding quickly in the current day because of its positive effects on every person,
industry, and economy. Islamic banking enhances a project's worth, which is directly
correlated to the project's profit, in addition to covering the project's credit worthiness and
ability to repay loans and profits when they are due. In the end, projects expand quickly, and
business continues to expand (Warsame, 2012).

Issues Islamic Banking Services Face Lack of Knowledge and Understanding: Despite
Islamic banking's expansion over the past 30 years, one of its biggest problems is the general
lack of knowledge about how it operates.

Regulatory Difficulties: There is a delicate balance among Islamic banks and the
monetary authorities. Islamic banks were established in a setting where the laws, institutions,
training, and mentality were all geared toward supporting an economy line with the principles
of interest, regardless of their purposes and functions.

absence of Supportive Organizational and Market Connections: Islamic banking is still
learning and developing, and as a result, it comes up short on adaptability to respond to basic
changes in the financial climate as well as changes in purchaser inclinations.

The requirement for Professional Bankers: To improve managerial ability, competent
bankers who are dedicated to their profession must introduce professionalism into banking
practice. Because the professionals in the Islamic banking system must overcome greater
challenges, they need a better knowledge of the business environment, technology, and
management. They must also comprehend how their interests in the economic endeavors will
affect their moral and religious beliefs. Additionally, Islamic banking and financial
professionals need to have the required training.
The majority of bank employees have backgrounds in traditional economics. They lack the
necessary perspective and confidence regarding the effectiveness of Islamic banking (Olad,
2012).
Conclusion
The speed with which the fitting foundations are laid out in Somalia/Somaliland will decide
whether (and when) the gigantic assets of these reserve funds circles are brought into true
banking. It is critical to evaluate the models developed by the Grameen Bank and the
Bangladesh Rural Advancement Committee in order to combat brokers and moneylenders
who have profited greatly on the impoverishment and vulnerability of women inside saving
circles. The biggest bank in Somalia as far as records held, Equity Bank, likewise has a
microfinance foundation and can give direction on the most proficient method to gather the
assets held basically by ladies inside the reserve funds circles.
The Islamic and Somalian cultures will influence when and how transactions are made. Any
payment method's success will mostly depend on its capacity to draw a sizable user base. The
customer base will contribute to change while also benefiting from it. Consumers,
governmental organizations, businesses, payment providers, or networks all need to gain from
the change for the process to continue. Two powerful forces consistently shape the demands
of these members in every society. The first factor is demographics. Younger customers or
returning diaspora members frequently choose payment methods and other money
management solutions that give superior or integrated capabilities when compared to the
current channels as each new generation is introduced to more complex technologies.
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Second, the need for new payment products that offer arbitrage opportunities is growing as a
result of the globalization of the payments business, which is made possible by the internet. A
notable example of the impact of globalization is the adoption and continuous growth of
mobile communications. Eventually, brick-and-mortar formal banking will also come. The
direction of this development is obvious, and there are optimistic indications that Somalia will
soon be fully integrated into global financial institutions.

Recommendations
In this study, the researcher makes the case that the poor could improve their economies and
get them back on track if they had better access to financial services as well as some form of
economic assistance. Salaam Financial Services and K-financial MFI's services for
eradicating poverty are, notwithstanding, either lacking or selective, and they can have an
effect assuming that they distinguish their objective market and grasp the more extensive
thought of banking for poor people (from destitution to benefit), which perceives that the
unfortunate need monetary (and non-monetary) administrations without the help of substantial
insurance. Despite their limitations, the following suggestions are made. Based on the results
of this study, the researcher makes the following generalizations:

The public authority of Somalia, specifically the parliament, ought to pass regulations
and strategies overseeing monetary establishments, including the National Microfinance
Policy, to make an empowering and successful structure for organizations to arrive at their
clients and to guarantee that microfinance administrations for the poor add to the
acknowledgment of the National Development Plan (NDP), National Vision 2030, and
Millennium Development Goals (MDGs).

The research suggested that Somali government should adopt policies and strategies
that are intended to enhance and promote commercial banks, specifically Islamic banks
institutions system, in order to increase entrepreneurship and Islamic investment.

To strengthen resource mobilization and integrate Zakah and Waqf into Islamic
microfinance, which will be crucial in the nation's efforts to reduce poverty, a national antipoverty commission should be established.

Somalia has a significant Mudarabah and Musharah funding opportunity in the future
due to the rise in the percentage of young educated individuals and possess the capacity to
manage businesses. The study concludes that banks promote the use of various forms of
financing.
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ÖZET
Kümelenme yaklaşımının teorik altyapısı ekonomik faaliyetlerin ve üretim yeri faktörlerinin
bölgesel dağılımını açıklamaya yönelik olan “ekonomik coğrafya” ve bölgesel gelişme
farklılıkları ile bölgesel kalkınma sürecini konu edinen bölgesel iktisat disiplinleri içerisinde
gelişmiştir. Ekonomik gelişme teorileri her ne kadar bölgesel gelişmenin ekonomik, kurumsal,
sosyal ve teknolojik temellerine ışık tutmuş olsalar da, bölgeye özel yaklaşımlar getirmede ve
özel bölgeleri açıklamakta yetersiz kalmışlardır. Yerel ve bölgesel ekonomik büyüme ve
gelişmeye ilişkin teorilerin önemli bir kısmı genel iktisat literatüründen ve özellikle
uluslararası iktisat, gelişme ekonomisi ve iktisadi büyüme literatüründen türetilmiş veya
adapte edilmiştir. Bunların yanında ekonomik coğrafya, kent ekonomisi, bölgesel gelişme gibi
alanlardan da üretilen veya adapte edilen teoriler bulunmaktadır. Coğrafi yoğunluk,
kümelenme veya yığınlaşmayla ilgili birçok çalışma yapılmış, kümelenmenin bölgesel
kalkınmadaki rolü ve önemi ilk olarak Porter’la ön plana çıkmıştır. Porter, 1990 yılında
“Ulusların Rekabet Üstünlüğü” isimli çalışmasında kümelenme kavramına farklı bakış açıları
getirmiştir. Rekabet açısından önemli olan kümelenmeler, birbirleriyle ilişkili endüstrilerin,
uzmanlaşmış tedarikçilerin ve altyapı sağlamada uzmanlaşmış kurumların, üniversiteler ve
sivil kurumların belirli bir coğrafyada yoğunlaşmalarıdır. Rekabet avantajının ön plana çıktığı
faktörleri analiz eden Porter, Elmas Modelini temel almaktadır. Porter’a göre Elmas modeli,
“girdi koşulları”, “talep koşulları”, “ilgili ve destekleyici endüstriler” ve “firma yapısı,
stratejisi ve rekabet” unsurlarından oluşmaktadır. Kümelenme analizi ise bir bölgenin
ekonomik gücünü, avantajlarını, mevcut durumunu, rekabet gücünü ve zorluklarını teşhis
etmek ve bölgenin ekonomik geleceğini şekillendirebilmek üzere tespitlerde bulunmak ve
öneriler ileri sürmektir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Konya ili Beyşehir ilçesinde yer alan
yivsiz silah üreticisi firmaların, kümelenme bakımından yapıları ve nitelikler ile bölgesel
kalkınmaya olan etkilerinin ampirik olarak incelenmesidir. Çalışmayı önemli kılan ve özgün
değer katan husus ise yerel kalkınmaya oldukça önemli katkıları olan bahsi geçen
kümelenmenin örnek bir model olarak incelenmesi ve literatüre kazandırılmasıdır. Amaç
kapsamında Konya ili Beyşehir ilçesinde yer alan yivsiz silah üreticisi 71 katılımcı firma
üzerinde Porter’ın Elmas Modeli uygulaması yapılarak mevcut kümelenmenin boyutları ve
durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, kümelenme, Porter Elmas Modeli, Beyşehir,
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THE CONCEPT OF CLUSTERING IN REGIONAL DEVELOPMENT, THE
PORTER DIAMOND MODEL: THE EXAMPLE OF THE SHOTGUNS INDUSTRY
OF KONYA PROVINCE BEYŞEHİR DISTRICT
ABSTRACT
The theoretical background of the clustering approach has been developed within the
disciplines of "economic geography", which aims to explain the regional distribution of
economic activities and place of production, and regional economics disciplines that deal with
regional development differences and regional development process. Although economic
development theories shed light on the economic, institutional, social and technological
foundations of regional development, they were insufficient in bringing region-specific
approaches and explaining special regions. A significant portion of the theories of local and
regional economic growth and development are derived or adapted from the general
economics literature and especially from the international economics, development
economics, and economic growth literature. In addition to these, there are theories produced
or adapted from fields such as economic geography, urban economy, and regional
development. Many studies have been done on geographical density, clustering, or
agglomeration, and the role and importance of clustering in regional development first came
to the fore with Porter. In his work titled "Competitive Advantage of Nations" in 1990, Porter
brought different perspectives to the concept of clustering. Clusters that are important for
competitiveness are the concentration of interrelated industries, specialized suppliers, and
institutions specialized in providing infrastructure, universities, and civic institutions in a
certain geography. Analyzing the factors where the competitive advantage comes to the fore,
Porter is based on the Diamond Model. According to Porter, the Diamond model consists of
"input conditions", "demand conditions", "related and supporting industries" and "firm
structure, strategy, and competition". Cluster analysis, on the other hand, is to identify the
economic power, advantages, current situation, competitiveness, and difficulties of a region
and to make determinations and make suggestions in order to shape the economic future of
the region. In this context, the aim of the study is to empirically examine the structures and
qualifications of the shotgun arms producer companies located in the Beyşehir district of
Konya province, and their effects on regional development. The point that makes the study
important and adds original value is that the aforementioned cluster, which has very important
contributions to local development, is examined as an exemplary model and brought to the
literature. Within the scope of the aim, Porter's Diamond Model application was applied to 71
shotgun producer companies located in the Beyşehir district of Konya province, and the
dimensions and status of the existing cluster were tried to be revealed.
Keywords: Cluster, Regional Development, Porder Diamond Model, Beyşehir
1.GİRİŞ
Kümelenme, kalkınma için hedeflere ulaşılabilmek için yöntemleri sunmakta ve bunun
pratikteki sonucu olarak kümelenme çeşitlerinden bahsedilmektedir. Kümelenme bu şekilde
ifade edildiği sektör çeşitlerine, işlevlerine, küme içinde yer alan unsurlara göre farklılıklar
göstermektedir. Kümelenme bu şekilde ifade edildiği gibi yapıları sektörlere, fonksiyonlarına
ve küme aktörleri arasındaki ilişkilere göre farklılıklar göstermektedir. Kümelenmelere
yönelik uygulanacak politika, öncelikler ortaya konulurken ve bu politikaların hayata
geçirilmesi sürecinde aralarındaki farklılıklar dikkate alınmak zorunluluk göstermektedir
(Andersson vd. 2004: 29-33). Belirli bir bölgede kümelenme olabilmesi için ise o kümenin
katma değer ve benzeri çıktıları ortaya koyabilmesi gerekmektedir.
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Bu da anca o kümedeki firmaların birbirleri ile aralarında oluşan bağları sonucunda emek
mobilitesi, bilgi ve inovasyonun aralarında yaygınlaşmasını ortaya çıkartır.
Bölgesel kalkınma anlayışında, üretim biçimleri, esnek üretime dayalıdır; dünyadaki talep
değişkenliklerine duyarlı alternatif ürünlere ve değişken ölçekli gereksinimlere rahatlıkla
uyum sağlamak için hem üretim sürecini sürekli değişime açık tutmak hem de kullanılan
emeğin bu sürece uyumlu kılmayı hedeflemektedir. Esnekliği sağlayabilmek için yeni
teknolojilerin kullanılması, bunun için ise uzmanlaşma gerekmektedir. Bu da ancak
kümelenme ile mümkün olmaktadır. Esnek uzmanlaşma rekabeti artırırken bir yandan da
dayanışma ve bağımlılık ilişkilerini geliştirdiğinden kümelenmenin başarısından söz
edilebilir.

2.KÜMELENME VE BÖLGESEL KALKINMA
2.1. Kümelenme Görünümleri
Kümelenme, bir coğrafi bölgede kurulan işletmeler, o coğrafyada bulunan kişiler veya
kurumlar arasında birbirini tamamlayan ve birbirine destek olan ilişkilerin meydana getirdiği
bir grubu temsil eder. Kümelenme bir coğrafi bölgede meydana gelirken bu coğrafi bölge bir
şehir, eyalet, komşu ülkeler, serbest bölgeler vb. olabilirler. Belirli bir kümelenme çoğunlukla
hammadde çıkarma ve bunları işleme; ara mamul üretme ve depolama; stoklama ve sevkiyat,
lojistik; son kullanıcı için nihai ürün ortaya koyma veya pazarlama şeklinde dört ana grupta
ortaya çıkar. Fakat kümelenmeler daha çok girdi, işlem ve çıktı süreçlerinde birbirine benzer
işletmelerin yoğunlaştığı, aralarında hizmet sağlayan alt işletmelerin bulunduğu, uzmanlaşmış
aktörlerin bulunduğu, finansal olanakların fazlasıyla sunulduğu üretim ve ticari
yoğunlaşmalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Porter, kümelenmeyi açıklarken coğrafi alan ve buradaki üreticilerin yatay ve dikey ilişkileri
ile kendi aralarındaki bağlantıları üzerinde durmakta, kümelenmenin faaliyet konusunda
kurulan asıl firmalar ve bunlara taşeron olarak hizmet veren dış kaynak tedarikçisi firmaları
kümelenmenin temel unsurları olarak görmektedir. Ayrıca işletmeler arasındaki ürün ve
hizmet akışının toplam faydayı meydana getirdiğini, uzmanlaşmanın arttığını, ortaya çıkan
ürünlerin katma değerinin arttığını ifade etmektedir. Bu ilişkiler ve etkileşimler endüstriyel
kümelenmede bağlantı yapılarını oluşturmaktadır (Porter 1990). Kümeleşme olgusunun
merkezinde coğrafi bir alanda yoğunlaşama üzerinde durulmakla birlikte bu yoğunlaşmanın
anlamlı sonuçlar ortay koyması ve işletmelerin karşılıklı olarak etkileşim halinde bulunmasına
bağlıdır. Endüstri kümeleri firmalar arasındaki ilişkiler ve bağlantılar ile karakterize edilen bir
ekonomik etkileşim ve gelişim sürecinin açıklanmasında literatürde farklı küme
modellerinden söz edilmektedir. Genel olarak aralarındaki etkileşim ve bağlantı farklılığına
göre dört kümelenme modelinden bahsedilebilmekte olup bunlar hakkında aşağıda
açıklamalar yapılmıştır (Smith ve Ibrahim, 2006: 366.)
2.2. Kümelenme ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi
Kümelenmenin bölgesel kalkınmada fonksiyonelliği işgücü, girdi ve hizmet miktarının
büyüklüğü, çeşitliliği, maliyetleri düşürmekte olan etkisidir. Girdi ve işgücü maliyetlerinin bir
coğrafi kümelenmede işbirliği açısından özel bir önemi vardır. Kümelenmelerdeki işbirlikleri,
yatay-dikey ve iki taraflı-çok taraflı olmak üzere iki farklı boyutta incelenebilir (Andersson,
vd., 2004, s. 25-28). Rakip işletmeler arasında gerçekleşen aynı üretim sürecinin işlenmesi
yatay işbirliği, farklı değerler ortaya koyması ise dikey işbirliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
İki taraflı ve çok taraflı ayrım ise çok fazla sayıda işletmenin ortak amaca ulaşabilmeleri için
resmi yada gayri resmi yollarla işbirliğine gitmeleri ile oluşmaktadır.
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Rekabetçi ve uzmanlık vasıtasıyla ortaya çıkan gelişmeler ulusal kalkınma boyutundan ziyade
belirli küçük bir coğrafyada ortaya çıkan kümelenmelerin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu
oluşum süreci ile birlikte bölgede kalkınmada itici bir güç oluşmuş ve bunun sonucunda
bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları ve müdahaleler şekil değiştirmiştir. Bu şekilde
kalkınmaya önem veren kalkınmacı politika yaklaşımı, bölgelerin rekabet gücünün gelişmesi
amacıyla yeni bir boyut kazanmıştır(Özaslan & Ünlü, AHİKA, 2016, s. 38;, 2015, s. 68).
Bütün bu gelişmelerin ortaya çıkması, arzu edilen faydayı ortaya koyabilmek, rekabet
gücünün artması ve kalkınma sürecinin daha hızlı ve etkili olabilmesi amacıyla bilgi
düzeyinde uzmanlaşmaya, daha etkili üretim ve ticaretin yapılması ile bunlara imkan ve hız
kazandıran kümelenmelere ihtiyaç vardır denilebilir.

2.3. Porter’ın Elmas Modeli
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra belirli bölgelerde ortaya çıkan sektörel yoğunluk ve
kümelene üzerine bazı çalışmalar ortaya konulmuş olmakla birlikte kümelenme kavramının
önemli bir sav olarak kullanılabileceği düşüncesi Porter’la beraber başlamıştır. “Ulusların
Rekabet Üstünlüğü (The Competitive Advantage of Nations)” adlı çalışmasında Porter
kümelenmeyle ilgili farklı ve yeni bir bakış açısı getirmiştir. Porter’ın Elmas Modeli bu
çalışmanın literatür incelenmesinde temel kaynak teşkil etmiştir (Memişoğlu, 2009: 17-19;
Eroğlu ve Yalçın, 2013: 176-177).
Rekabet gücü teorileri içinde en geniş ve detaylı çalışma uzun yıllar süren ampirik ve
kuramsal araştırmalar sonucu Porter tarafından şekillendirilmiş olan Elmas Modelidir. Model,
analitik çözümlemesi, faktör ve talep koşulları, ilişkili ve destekleyici endüstriler, işletme,
strateji, yapı ve rekabet gibi karşılaştırmalı üstünlüğün temel belirleyicilerini kapsamaktadır.
Bu temel belirleyicileri etkileyen temel unsurlar ise şans faktörü ve hükümettir. Porter’ın
çalışmalarını 10 ülke üzerinde yoğunlaştırmasına, gelişmiş veya yeni gelişmiş ülkeler üzerine
100’den fazla saha çalışması gerçekleştirmiş olmasına rağmen, çalışmalardaki ana ilkeler,
gelişmekte olan ülkelere de uygulanabilmektedir (Altay, 2006: 38; Gürpınar ve Sandıkçı,
2008: 110; Alsaç, 2010: 8-9). Porter (1990) bu deneysel araştırmaya dayanarak rekabet
gücünün belirleyicileri olarak bilinen elmas modelini ve bunu meydana getiren dört unsuru
ileri sürmüştür. Porter’a (1998: 70-71) göre bir elmasın dört köşesinde yer aldığı varsayımı ile
geliştirilen Elmas Modeli; girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüstriler,
firma yapısı, stratejisi ve rekabet unsurlarından oluşmaktadır (Şekil 1). Diğer yandan rekabeti
etkileyen 4 temel faktörün yanında modeli doğrudan etkilemeyen ancak elmas modelinin bu
temel belirleyicileri üzerinde yaptığı etkilerden dolayı rekabetçi üstünlüğü kazanmada önemli
rol oynayan dışsal faktörlerde bulunmaktadır. Bu dışsal faktörler: temel faktörlerin hangi
politikalardan etkilendiğinin görülebilmesi için incelenmesi gereken “Devlet Politikaları” ve
ülke içinde ortaya çıkan kontrol edilemeyen durumları ifade eden “Şans” faktörleridir (Altay,
2006: 42; Keser, 2011: 134).
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Şekil 1. Porter’ın Elmas Modeli

Modeӏdekі dіnаmіkӏer bіrbіrӏerіnі kаrșıӏıkӏı oӏаrаk destekӏemekte, unsurӏаrdаn bіrіnіn etkіӏі
oӏаbіӏmesі іçіn dіğer dіnаmіk koșuӏӏаrın dа oӏușmаsı gerekmektedіr. Örneğіn tаӏep koșuӏӏаrı
dіnаmіğі, fіrmаӏаrın bu tаӏebe kаrșıӏık verecek kаdаr rekаbetçі oӏmаmаӏаrı durumundа,
rekаbetçі üstünӏükӏere uӏаșıӏmаsındа tek bаșınа etkіӏі değіӏdіr. Modeӏ söz konusu fаktörӏerіn
etkіӏeșіmіyӏe, beӏӏі bіr böӏgedekі fіrmаӏаrın verіmӏіӏіğі аrаsındа pozіtіf koreӏаsyon
kurmаktаdır. Eӏmаs modeӏіnde yer аӏаn fаktörӏer аrаsındаkі etkіӏeșіm ne kаdаr kuvvetli ise,
fіrmаӏаrın verіmӏіӏіkӏerі denli de yüksek olacaktır(İrhаn, 2010: 63; Demіr ve Dіӏek, 2016: 81).

3.KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ YİVSİZ SİLAH SANAYİ ÖRNEĞİ
Çalışmanın bu bölümünde Akdeniz Göller Bölgesi’nde yer alan Beyşehir ilçesinde meydana
gelen yivsiz silah sektöründeki kümelenmenin bölge ekonomisine olan katkısı araştırılmış ve
sonuçlar ortaya konulmuştur.
3.1. Metodoloji
3.1.1. Amaç ve Kapsam
Savunma sanayi altında yer alan yivsiz silah üretimi yapan firmalar Beyşehir ilçesinde
belirgin bir küme oluşturmuşlardır. Bu bölgede son on yıl içinde dikkat çeken bir gelişme
gösteren sektör günümüzde yivsiz silah sanayinin merkezi durumuna gelmiştir (Çalışkan ve
Manav, 2014: 149).

1089

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Tablo 2. Türkiye Yivsiz Silah İhracatı (2015-2019)

* Yivsiz silahlar ateşli silahlar ve ekipmanları için kullanılan GTİP kodu.
Kaynak: Comtrade, 2020’den elde edilmiştir. (https://comtrade.un.org/data/)
Tablo 3. Beyşehir Yivsiz Silah İhracatı (2015-2019)

* Yivsiz silahlar ateşli silahlar ve ekipmanları için kullanılan GTİP kodu.
Kaynak: Firmalarla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
Tablo 2 ve Tablo 3’den anlaşılacağı üzere Türkiye’den dünyaya yapılan gümrük tarife
istatistiki pozisyon numarası 9303 ile başlayan yivsiz av tüfekleri ihracatının yıllara göre %70
ile %75 oranında Beyşehir ilçesi üzerinden yapıldığı görülmektedir.

3.1.2. Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye’de yivsiz av tüfeği üretimi yapan ve NACE 25.40.01 kod
grubunda tanımlı olan işletmelerdir. Bu kod grubunda TOBB veri tabanına göre Türkiye
genelinde 2019 yılı itibariyle 165 adet firma olduğu belirtilmektedir. Ancak bu firmaların
bazıları resmi kayıtlarda üretim izin ve ruhsatına sahip olmakla birlikte gayri faal durumdadır.
Bundan dolayı gerçekçi bir çalışma ile reel olarak üretim yapan işletmelerin sayıları tespit
edilmeye çalışılmıştır. Buna göre 2019 yılı itibariyle Türkiye’de belirtilen kod grubunda 139
adet firmanın reel olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Beyşehir dışında evrende yer
alan firmaların her biri Türkiye’ni farklı illerine dağılmış durumdadırlar. Araştırmanın
örneklemi ise Beyşehir’de faaliyet gösteren ve NACE 25.40.01 kod grubunda yer alan 102
adet firma olup bunların 71 tanesiyle görüşme yapılmıştır.
3.1.3. Yöntem
Araştırmanın amacı Beyşehir’de faaliyet gösteren yivsiz ateşli silah üretiminin kümelenme
yoluyla bölgesel kalkınmaya etkilerinin değerlendirilmesi olduğundan iki aşamalı bir süreç
izlenmiştir. Birinci aşamada 71 firmanın katılımıyla bir anket uygulaması yapılmıştır.Anket
formundа yer аӏаn soruӏаr, аrаștırmаyа temeӏ oӏаn Eӏmаs Modeӏі’ndekі dört fаktör üzerіnde
yoğunӏаșmаktаdır.
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Anket formunda Worӏd Economіc Forum (WEF)’іn yаyınӏаmаktа oӏduğu, M. E. Porter іӏe
Kӏаus Schwаb’ın hаzırӏаmıș oӏduğu Gӏobаӏ Competіtіveness Report (Küreseӏ Rekаbetçіӏіk
Rаporu)’un 2009-2010 yıӏı sаyısındаkі аnket soruӏаrı temeӏ аӏınmıștır. Rаporun hаzırӏаyıcıӏаrı
аrаsındа Porter’ın yer аӏmаsı ve rаpordа Eӏmаs Modeӏі’nde yer аӏаn fаktörӏere іӏіșkіn
soruӏаrın buӏunmаsı, аnket formunun șekіӏӏenmesіnde etkіӏі oӏmuștur.
WEF’іn hаzırӏаdığı rаpordа yer аӏаn soruӏаrın cevаpӏаrı 7’ӏі ӏіkert tіpі öӏçekӏe hаzırӏаnmıș ve
her bіr іfаdenіn bіr soru іӏe öӏçüӏmesі yoӏunа gіdіӏmіștіr. Ancаk bu аrаștırmа іçіn söz konusu
rаpordаn аӏınаn soruӏаrın cevаpӏаrı 5’ӏі ӏіkert tіpі öӏçekӏe beӏіrtіӏmіștіr. Öӏçekte yer аӏаn
іfаdeӏer sırаsıyӏа; ӏ=Kesіnӏіkӏe Kаtıӏmıyorum, 2 = Kаtıӏmıyorum, 3 = Kаrаrsızım, 4 =
Kаtıӏıyorum, 5 = Kesіnӏіkӏe Kаtıӏıyorum șekӏіndedіr.

3.1.4. Koşullar ve Kümelenme Etkileşimi
3.1.4.1.NFaktör Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi Üzerine
Etkileri
Tablo 4. Faktör Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi Üzerine Etkileri
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Faktör koşulları bakımından en yüksek ortalama puanın 3.56±1.20 ortalama puan ile “ihtiyaç
duyduğumuz vasıflı işgücünü Beyşehir’de kolaylıkla bulabilmekteyiz” seçeneğinden elde
edildiği, bunu sırasıyla 3.23±1.27 ortalama ile “Beyşehir’deki bilimsel araştırma
kuruluşlarının kalitesi oldukça yüksektir”, 3.08±1.20 ortalama ile Çalışanlarımız
kurumumuzun belirlediği iş kurallarına riayet etmektedirler” seçeneklerinin takip ettiği
görülmektedir. Yine tablo incelendiğinde en düşük ortalama puanın 2.46±1.02 ile
“Beyşehir’deki finans kurumları firmamıza yönelik çok sayıda finansal ürün ve hizmet
sunmaktadır” seçeneğinden elde edildiği görülmüştür.
Tablodan çıkan sonuca göre, nitelikli işgücünü bulmakta her ne kadar sıkıntı yaşanmasa da,
finans sektörünün bölge rekabetini daha kuvvetli hale getirmek için daha çok finansal hizmet
ve kolaylıklar sunması gerekliliği öne çıkmaktadır.

3.1.4.2. Talep Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi Üzerine Etkileri
Tablo 5. Talep Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi Üzerine Etkileri

Tablo 4 incelendiğinde en yüksek ortalamanın 2.08±1.22 ile “Beyşehir’deki yivsiz silah
talebinin büyüklüğü üretiminizi olumlu yönde etkilemektedir” seçeneğinden elde edildiği,
bunu sırasıyla 1.94±1.11 ortalama ile “Beyşehir’deki tüketicilerin zevk ve ihtiyaçları
firmamızın yeni ürünler geliştirmesi üzerinde etkili değildir”, 1.84±1.15 ortalama ile
“Beyşehir’deki yivsiz silah üreticileri tüketicilerin ihtiyaçlarını göz ardı edebilmektedirler”
seçeneği takip etmektedir. En düşük ortalama puan ise 1.45±.78 ile “Beyşehir’deki
tüketicilerin tüketim kararlarında en önemli etken ürünün fiyatının düşük olmasıdır”
seçeneğinden elde edilmiştir.

1092

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

3.1.4.3. İlgili ve Destekleyici Endüstrilerin Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi
Üzerine Etkileri
Tablo 6. İlgili ve Destekleyici Endüstrilerin Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü Kümelenmesi
Üzerine Etkileri

Tablo 6 incelendiğinde en yüksek ortalama puanın 2.92±1.50 ile “Beyşehir’deki tedarikçi
firmalar kaliteli hizmet vermektedirler” seçeneğinden elde edildiği, bunu sırasıyla 2.43±1.40
ortalama ile “Beyşehir’deki tedarikçi firmaları, firmamızın ihtiyaçlarının giderilmesi
yönünden yeterli bulmaktayız” ve 1.94±1.11 ortalama ile “Beyşehir’deki tedarikçi firmalar ile
olan ilişkilerimiz, yeni ürünler üretmemiz üzerinde etkili olmaktadır” seçeneğinin takip ettiği
görülmektedir. En düşük ortalama puan ise 1.57±.93 ile “Firmamız uluslararası piyasada
yivsiz silah satmanın yanı sıra ürün tasarımı, lojistik ve satış sonrası hizmet gibi faaliyetleri
yürütmektedir” seçeneğinden elde edilmiştir.
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3.1.4.4. Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü
Kümelenmesi Üzerine Etkileri
Tablo 7. Firma Yapısı, Stratejisi ve Rekabet Koşullarının Beyşehir Yivsiz Silah Sektörü
Kümelenmesi Üzerine Etkileri

Tablo 7 incelendiğinde en yüksek ortalama puanın 3.69±1.09 ile “Beyşehir’deki yivsiz silah
üreticileri arasında yoğun bir rekabet vardır” seçeneğinden elde edildiği, bu sırasıyla
3.67±1.09 ile “Firmamızın yönetim yapısı, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır” ve
3.42±1.14 ortalama ile “Beyşehir’deki ailevi, kültürel ve sosyal değerler, firmamızın
belirlediği stratejiler üzerinde etkili olmaktadır” seçeneklerinin takip ettiği görülmektedir.
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En düşük ortalama puan ise 1.91±1.02 ile “Firmamız sektördeki yeni teknolojileri takip
etmekte ve kullanmaktadır” seçeneğinden elde edilmiştir.

3.1.4.5. Betimsel Bulgular

Tabloya göre, yivsiz silah sektöründe endüstriyel kümelenmenin bölgesel kalkınmaya etkisi
orta düzeyde (3.15±.37) tespit edilmiştir. Ayrıca, faktör koşulları en düşük (2.44±.52) ve
firma yapısı, stratejisi ve rekabet boyutu ise en yüksek (3.56±.50) olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre Akdeniz Göller Bölgesinde bulunan Beyşehir ilçesinde yivsiz
silah sektörüne ait bir kümelenme olduğu tespit edilmiştir. Mevcut küme daha çok yurt dışı
pazarlara açılmaya öncelik vermiştir. Fakat Beyşehir’de bulunan bu endüstriyel kümelenme
ihtiyacı olan kamu desteğini, finansal çözümler sunan kuruluşların yeteri kadar desteğini
ihtiyacı ölçüsünde alamamış ve bundan ötürü arzu ettiği gelişimi tam anlamıyla
gerçekleştirememiştir. Ayrıca küme içinde bulunan firmalar kurumsallaşma yolunda da
desteğe ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Yerel kalkınma boyutunda ve rekabet gücü açısından
önceki yıllara göre oldukça iyi durumda olan bu kümelenme uluslararası rekabette daha
kuvvetli olma ve kaliteli ürün üretmede hala desteğe ihtiyacı vardır. İstihdam sağlamada,
katma değeri yüksek ürünler ortaya koymada ve ürün çeşitliliği bakımından Türkeye’deki
ortalamaların çok üzerinde olan, geçmişi yetmiş yıla dayanan ve sürekli kendini geliştiren bu
kümelenme için daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.
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İŞLETMELERİN REKABET STRATEJİLERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN
BULANIK AHP- MABAC YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:
ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif NEBATİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-3950-4279
ÖZET
Günümüzde işletmeler arasında her geçen gün artan rekabet, teknolojinin hızla değişmesi
işletmeleri farklı stratejiler geliştirmeye zorunlu kılmıştır. Elektronik sektörü gibi rekabet
ortamında işletmeler, pazardaki konumlarını korumaya çalışırken, aynı zamanda kârlarını ve
pazardaki paylarını arttırmaya yönelik rekabet stratejileri oluşturmaktadırlar. Bu süreçte,
doğru rekabet stratejisinin seçilmesi de büyük önem arz etmektedir. Firmaların rekabet
avantajını sağlayabilmelerinde en büyük pay doğru stratejileri uygulamalarıdır. Rekabet
avantajı sağlayan firmaların bu avantajları onlara büyüme, satış, ihracat, gibi rakamlarla geri
dönmektedir sağlayamayan firmalar ise yok olmaya mahkumdur. Porter’ın sunduğu modele
göre rekabet üstünlüğü elde etmek için maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma olmak
üzere 3 rekabet stratejisi bulunmaktadır. Rekabet stratejileri, işletme ve rakip konumu
arasında farklılık oluşturma düşüncesine dayanmaktadır. İşletme pazardaki yerini bulabilmek
için, rakiplerinden farklı olarak hangi faaliyetleri gerçekleştireceğine ve faaliyetleri nasıl
gerçekleştireceğine karar vermelidir. Dolayısıyla, rekabet stratejileri işletmenin rakiplerine
göre hangi konumda olduğuna ilişkin bir görüş sunmaktadır. Çalışmanın amacı, geliştirilen bir
model önerisi ile İstanbul’da elektronik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet
üstünlüğü anlayışlarını etkileyen faktörlerin ve stratejilerin değerlendirilmesidir. Bu
çalışmada, elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için, rekabette etkili Porter 5
güç faktörü; pazara yeni girecek firmalar, rekabetin yoğunluğu, ikame ürünler, alıcıların
pazarlık gücü ve tedarikçilerin pazarlık gücü önceliklendirilmiş ve rekabet stratejileri çok
kriterli karar verme teknikleri ile değerlendirilmiştir. Kriterlerin önceliklendirilmesinde
Bulanık AHP tercih edilirken, stratejilerin sıralanmasında MABAC yönteminden
faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, işletme için rekabette etkili en önemli kriter
alıcıların pazarlık gücü olurken, en az öneme sahip kriter ikame ürünlerdir. n önemli rekabet
stratejisi ise farklılaştırma olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Porter 5 Gücü, Bulanık AHP, MABAC
EVALUATION OF EFFECTIVE FACTORS IN COMPETITIVE STRATEGIES OF
BUSINESSES WITH FUZZY AHP-MABAC METHODS: A RESEARCH IN THE
ELECTRONICS INDUSTRY
ABSTRACT
The increasing competition among businesses and the rapid change in technology have forced
businesses to develop different strategies.While trying to maintain their position in the
market, businesses in the electronics sector also create competitive strategies to increase their
profits and market share. In this process, choosing the right competitive strategy is also of
great importance. The biggest share for companies to provide competitive advantage is the
implementation of the right strategies. When companies gain competitive advantage, this
situation returns to them with figures such as growth, sales, exports.
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If companies cannot gain competitive advantage, they disappear.In order to gain competitive
advantage, there are 3 competitive strategies: cost leadership, differentiation and focus.
Competitive strategies are based on the idea of creating differentiation between the firm and
its competitor position.In order to find its place in the market, the business must decide what
activities it will perform and how it will perform the activities, unlike its
competitors.Therefore, competitive strategies provide a view of the position of the business
relative to its competitors.The aim of the study is to evaluate the factors and strategies that
affect the understanding of competitive advantage of businesses operating in the electronics
sector in Istanbul, with a developed model proposal.In this study, a business operating in the
electronics sector has been evaluated.As the Porter 5 forces, competitive rivalry, supplier
power. buyer power. threat of substitution,threat of new entry.are prioritized.and competition
strategies were evaluated with multi-criteria decision making techniques.While Fuzzy AHP
was preferred in prioritizing the criteria, MABAC method was used in ordering the
strategies.According to the findings, the most important criterion in competition for the
business is the buyer power, while the least important criterion is threat of new entry.The
most important competitive strategy was determined as differentiation.
Keywords: Competition, Porter 5 Forces, Fuzzy AHP, MABAC
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İŞLETMELERDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Dr. Öğr. Üyesi M. A. İbrahim SARIAY
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
ORCID: 0000-0003-4632-3289
ÖZET
Küreselleşmenin ekonomik sistemleri etkisi altına almasıyla birlikte ortaya çıkan belirsizlikler
ve istikrar arayışları, makro düzeyde ülke ekonomilerini mikro düzeyde ise işletmeleri
sürdürülebilirlik konusunda araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Covid 19 pandemisi, Doğu
Avrupa’da meydana gelen ve istikrarsızlığa neden olan savaş koşulları ve arka arkaya gelen
finansal ve ekonomik krizler, belirsizliği derinleştirmiş ve kronik bir hal almasına neden
olmuştur. 21. yüzyılın ilk on yılında sıkça yaşanan ekonomik krizler, finansal türbülanslar ve
tüm bunların sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve finansal istikrarsızlıklar, ana akım finans
teorilerinde ve kurumsal finansal yönetim ilkelerinde alternatif yaklaşım arayışlarına ivme
kazandırmıştır. Bu dönemde özellikle, yetersiz risk yönetimi ve değer maksimizasyonu
politikaları, bankacıları ve yatırımcıları kayıplardan koruyamazken, finansal sürdürülebilirlik
terminolojisi finansal karar vermede fayda ve riskleri dengeleme açısından önemli bir kavram
haline gelmiştir. İşletmeler ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla,
işletmelerin finansal sürdürülebilirliğinin artırılması ülke ekonomisinin de sürdürülebilir
kalkınması için önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde finansal
sürdürülebilirlik kavramını ele alarak, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini etkileyen
faktörleri ve işletmelerde finansal sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşım, yöntem ve modelleri
değerlendirmektir. Ülkemizde işletmelerde sürdürülebilirlik kavramına ilişkin çok sayıda
çalışma yapılmasına karşın, işletmelerde sürdürülebilirlik konusunu finansal açıdan
değerlendiren çalışma neredeyse hiç bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İşletme, Finansal Sürdürülebilirlik, Yaklaşım ve Modeller.
FINANCIAL SUSTAINABILITY IN BUSINESSES
ABSTRACT
The search for stability and uncertainties, which emerged with the globalization’s influence
on economic systems, led the country’s economies at the macro level and the businesses at the
micro level to conduct research on sustainability. The Covid 19 pandemic, the war conditions
that caused instability in Eastern Europe, and the successive financial and economic crises
have deepened the uncertainty and caused it to become chronic. Economic crises, financial
turbulences and the resulting economic and financial instability in the first decade of the 21st
century have accelerated the search for alternative approaches in mainstream finance theories
and corporate financial management principles. In this period, while inadequate risk
management and value maximization policies could not protect bankers and investors from
losses, financial sustainability terminology became an important concept in terms of
balancing benefits and risks in financial decision making. Businesses are one of the most
important elements of a country’s economy. Therefore, increasing the financial sustainability
of businesses is important for the sustainable development of the country’s economy. The aim
of this study is to evaluate the factors affecting the financial sustainability of businesses and
the approaches, methods and models towards financial sustainability in businesses by
considering the concept of financial sustainability in businesses.
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Although there are many studies on the concept of sustainability in businesses in our country,
there is almost no study that evaluates sustainability in businesses from a financial
perspective.
Keywords: Business, Financial Sustainability, Approaches and Models.

1. GİRİŞ
İnsanlık tarihinde sosyal ve ekonomik gelişmeler, üç aşamalı bir süreçte ortaya çıkmıştır.
Sosyolojik ve ekonomik anlamda insanlık tarihinde önemli bir yeri olan bu süreçlerden ilki
tarım toplumu, ikincisi; tarımsal faaliyetlerin önemini tamamen kaybetmediği, fakat yoğun
üretimin ortaya çıktığı sanayi toplumu ve son olarak bilginin en değerli unsur haline geldiği
bilgi toplumudur (Aşıkoğlu, Kurt ve Özcan, 2008: 16). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde
ortaya çıkan özellikle ekonomik ve finansal gelişmeler, işletme ve dolayısıyla muhasebe
finans doktrinlerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bilgi toplumu veya bilgi
ekonomisi olarak nitelendirilen yaşadığımız bu süreçte, küreselleşmenin de etkisiyle sürekli
ülke ekonomilerini ve dolayısıyla işletmeleri yeni stratejiler belirlemek zorunda bırakan
finansal ve ekonomik krizler meydana gelmektedir. Ekonomik ve finansal anlamda ortaya
çıkan gelişmelere ilişkin bilgilerin saniyeler içerisinde tüm küresel sisteme yayılması ve her
hangi bir ekonomik sistemde meydana gelen olumsuz bir durumun tüm küresel ekonomiyi ve
işletmeleri etkilemesi, işletmeleri başa çıkmaları gereken yeni bir sorunla yüz yüze
bırakmıştır. Ekonomik ve finansal kriz ve türbülansların beklentilerin aksine azalması, kısa ve
orta vadede öngörülen bir durum olarak değerlendirilmemektedir. Bu çalkantılı durum için
“yeni normal” ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için,
“yeni normal” olarak kavramsallaştırılan bu ekonomik ve finansal duruma uyum sağlamak
zorundadır.
Sınırlı ve kıt kaynaklar olarak nitelendirilen emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim
faktörleri, üretim sürecinde kullanıldığında doğal olarak azalan verimler yasası geçerli
olmaktadır. Bir başka ifade ile, bu üretim faktörleri kullanıldıkça tükenmektedir. Ancak, bilgi
bu sürece dahil edildiğinde finansal ve ekonomik performansın sürekli yükseldiği
görülmektedir (Kandiller, 2000: 2). Bu nedenle, “yeni normal” ekonomi ve finansal
sisteminde işletmeler, bir yandan bu yeni sisteme uyum sağlayarak varlıklarını sürdürürken
diğer yandan bilgiyi önemli bir enstrüman olarak kullanmak zorundadır. İşletmeler “yeni
normal” ekonomi ve finansal sisteminde, özellikle finansal bilgilerini tekrar gözden geçirmek
ve bu koşullara uygun finansal stratejiler geliştirmek zorundadır. Çünkü, “yeni normal”
sistemde gün aşırı ekonomik ve finansal türbülanslar ortaya çıkabilmektedir. Küresel düzeyde
salgınlar, savaşlar veya ABD gibi gelişmiş ülkelerin aldığı ekonomik ve finansal kararlar, tüm
ülkelerin ekonomilerini ve işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Yerel düzeyde ise faiz, kur
politikaları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin alınan kararlar, yine işletmelerin finansal durum
ve performanslarını etkilemektedir. Bu bağlamda işletmelerde finansal sürdürülebilirlik
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda ifade edilen tüm bu gelişmeler işletmelerin faaliyetlerini ve varlıklarını devam
ettirebilmeleri için finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını gerektirmektedir.
Bunu gerçekleştirebilmek için ise her şeyden önce işletmelerde finansal sürdürebilirlik
kavramının “yeni normal” ekonomi ve finansal sistemi çerçevesinde ele alınması, işletmelerin
finansal sürdürülebilirliğinin olup olmadığına ilişkin yaklaşım ve modellerin ortaya konulması
gerekmektedir. İşletmelerin mevcut koşullar altında ve gelecekte finansal durumu ve
performansının sürdürülebilir bir düzeyde olmasına ilişkin yaklaşım ve modellerin ortaya
konulması, işletmelere finansal açıdan yeni stratejiler belirleme veya mevcut muhasebe ve
finans politikalarını değiştirme olanağı sağlayacaktır.
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Ayrıca, finansal sürdürülebilirlik için belirlenen düzey veya eşikler, işletmelerin gelecekte
karşılaşabileceği olası finansal riskleri önlemelerine ve proaktif bir bakış açısıyla hareket
etmelerine imkan tanıyacaktır. Bu bağlamda işletmelerde finansal sürdürülebilirlik kavramı
önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, işletmelerde
finansal sürdürülebilirlik kavramı ve finansal sürdürülebilirliğe ilişkin geliştirilen yaklaşım,
model ve öneriler değerlendirilerek özellikle yerli literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

2. İŞLETMELERDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Sürdürülebilirlik, günümüz koşulları dikkate alındığında işletmeler için göz ardı edilemeyecek
kadar önemli bir kavram haline gelmiştir. Bugünün koşullarında işletmelerin finansal durum
ve performansları sadece ekonomik göstergelere göre değil, bunun yanı sıra çevreye ve
faaliyetlerini içerisinde sürdürdüğü topluma karşı sorumlulukları açısında da
değerlendirilmektedir. Toplumların, devletlerin ve küresel aktörlerin baskıları, işletmeleri
çevre ve toplum sorunlarına karşı duyarlı olmaya zorlamıştır. Uluslararası ticaretin ve
rekabetin artması ve bunun sonucunda üretim faktörlerinin dikkatsizce tüketimi
sürdürülebilirlik kavramını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, mevcut kaynakların sınırlı
olduğunun bilincinde olarak doğru kullanılması, üretim ve tüketimde aşırıya gidilmemesi,
açlık, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi gelişmeler sürdürülebilirlik kavramını çok daha
önemli hale getirmiştir (Tüyen, 2020: 91-92) .
Sürdürülebilirlik, küresel anlamda ekonomik kalkınma tartışmaları temelinde insan
ihtiyaçlarının karşılanması amacını ifade etmektedir. İnsan ihtiyaçlarının mevcut
gereksinimleri sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirildiğinde, bu kavram günümüze
ilişkin ihtiyaçlar karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı
gerektirmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik, toplumun yaşam kalitesini artıran teknolojik
ve ekonomik gelişmeler ortaya konulurken dünyanın yaşam destek sistemlerinin kapasitesini
aşmamasını ifade etmektedir (Can, 2020).
Sürdürülebilirlik, kelime anlamı olarak üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken
insanlığın yaşamının devam ettirilebilmesidir. Bir başka ifade ile, insanların bugünkü
ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmemesidir.
Bartelmus (1987)’a göre sürdürülebilirlik, işletmelerin gelir elde ederken kullandıkları üretim
sermayesini ve doğal sermayeyi korumak suretiyle belirli bir gelir düzeyinin sürekliliğini
sağlayan gelişmedir.
Emmanuel (2015), finansal sürdürülebilirliği, bir projenin veya bir organizasyonun zaman
içinde müşterilerine standart hizmetler sunmak için daha geniş finansman kaynaklarını
sürdürme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Drexhage ve Murphy (2010), sürdürülebilirliği; çevre, ekonomi ve toplum arasındaki var olan
karmaşık bağlantıları anlamak, bütünleştirmek ve birlikte hareket ettirmek olarak
tanımlamıştır (Can, 2019: 5).
İşletmelerde finansal sürdürülebilirliğin genel kabul gören bir tanımının yapılması, kavramın
çok sayıda iç ve dış faktörün etkisi altında olması nedeniyle çok kolay değildir. İşletmelerde
finansal sürdürülebilirlik düzeyinin ölçülmesi de benzer nedenlerden dolayı karmaşık bir
süreçtir.
Sa Dhan (2005)’e göre, bir organizasyonun finansal olarak sürdürülebilir olarak kabul
edilebilmesi için, operasyonel maliyetler ve borçlar da dahil olmak üzere mevcut
yükümlülüklerin tamamı karşılanabilmeli ve aynı zamanda uzun vadeli yatırım ve büyüme
planlarının gerçekleştirilebilmesi için yeterli finansal kaynağa sahip olunmalıdır (Harb ve
Ahmed, 2019: 175).
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Lebacq ve Diğ. (2013), bir işletmede finansal sürdürülebilirliğin elde edilmesinin, olumlu bir
finansal performansa veya elverişli finansal duruma ulaşılmasını gerektirdiğini ve bunun da
öngörülebilir gelecekte varlığını (operasyonunu) sürdürmesine izin vermesi gerektiğini
önermektedir. Buna göre finansal sürdürülebilirlik, operasyonel sürecin sürekliliğini, varlık
sürdürülebilirliğini ve ödeme kabiliyetini sağlamak için fon akışlarının sürdürülmesini
gerektirmektedir.
Finansal sürdürülebilirlik, işletmenin tüm paydaşlarına değer oluşturmada kullandığı finansal
kaynaklarından daha fazlasını geri kazanma öz yeterliliği sağlayan uzun vadeli finansal
performans ve bunu tehdit eden finansal sıkıntıların önlenme güvencesidir (Can ve Bekaroğlu,
2021: 91).
Leon (2001) finansal sürdürülebilirliği, sonuç üretmek için üretken süreçleri istikrarlı veya
artan bir oranda devam ettirerek isteklere yanıt olarak fazladan gelir elde etme kapasitesi
olarak tanımlamaktadır. Burada, gelir fazlası elde ederek uzun vadeli finansal
sürdürülebilirliğe ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
Sürdürülebilirlik daha çok çevresel sorunlara dikkat çekmek üzere ortaya konulan bir kavram
olmasına karşın, günümüzde işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri noktasında
finansal açıdan da ele alınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, son yıllarda araştırmacılar,
akademisyenler ve işletmeler, sürdürülebilir finans konusunda araştırmalar yapmaktadırlar.
Daha önce işletmeler sadece paydaşlarının kar amaçlarını maksimize etmek için çaba sarf
ederken günümüzde; sosyal, idari ve çevresel konuları da düşünmeleri gerekmektedir. Bu
açıdan finansal sürdürülebilir kavramı, işletmelere mevcut finansal durumlarını değerlendirme
olanağı sağlarken, aynı zamanda işletmenin çevresini de iyileştirmesine yardımcı olacaktır
(Rroy ve Diğ., 2022: 1).
Xu, Shen, Zhang, ve Chen (2020)’ye göre işletmelerde finansal sürdürülebilirlik, işletmelerin
daha önceden hedeflediği işletme verimliliği ve finansal politikalarını sürdürmesi koşulları
altında, yeni hisse ihraç etmeksizin elde edilebilecek işletme gelirindeki maksimum büyüme
oranıdır. İşletmelerde finansal sürdürülebilirlik, işletmenin gelir elde etme konusunda tüm
avantajlarını saptamak için kaynakları kullanma yeteneğini yansıtır. Aynı zamanda,
işletmelerin iç fonlara veya dış fonlara güvenerek uzun vadede faaliyet gelirlerinin
büyümesini destekleyememe sorununu ortadan kaldırarak, mevcut kaynakları tüketmeden
işletme gelir artışı ile sınırlı kaynaklar arasında denge kurar.
Ashmarina, Zotova ve Smolina (2016)’ya göre finansal sürdürülebilirlik, bir işletmenin
finansman kaynaklarının optimal yapısıdır ve bu yapı sürdürülebilir büyümenin en önemli
faktörüdür.
Can (2019)’a göre işletmelerde finansal sürdürülebilirlik, işletmenin ilgili paydaşlarına değer
oluşturmak için kullandığı finansal kaynaklarından daha fazlasını geri kazanma öz yeterliliği
sağlayan uzun vadeli finansal durum, finansal performans ve bunu tehdit eden finansal risk ve
sorunları önleme güvencesidir. Buna göre finansal sürdürülebilirliğin iki boyutu söz
konusudur. Bir taraftan işletmenin finansal durumu iyileştirilip finansal performansı
yükseltilirken diğer taraftan finansal risk ve sorunlar azaltılmaktadır. İşletmenin finansal
olarak sürdürülebilirliği için bahsi geçen bu iki boyutun ve bunların unsurlarının birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin kuruluş amacı kar sağlamak ve değerlerini
maksimum düzeye yükseltmektir. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebilmek için, nakit akışların
pozitif olması gerekmektedir. Bu durum, finansal sürdürülebilirliğin ilk boyutudur. Fakat,
işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliği için sosyal ve çevresel açıdan da temel değerleri
yerine getirmesi gerekecektir. Sürdürülebilirliğin diğer boyutlarını dikkate almayan bir
işletmenin sadece finansal göstergelerinin olumlu olması finansal sürdürülebilirlik için yeterli
olmayacaktır.
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İşletmelerde finansal sürdürebilirliğin ikinci boyutu olan finansal sorunlar; işletme
sermayesinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle borçların geri ödenmesinde karşılaşılan
sorunlar, işletmenin kredibilitesinin zayıflaması, itibar ve imajın azalması ve dolayısıyla
finansman enstrümanlarına ulaşılamaması gibi sebeplerle faaliyet sonuçlarının zararla
sonuçlanması ve öz sermayenin tükenmesi sürecidir.
İşletmeler ülke ekonomilerinin önemli bileşenlerinden biridir. Dolayısıyla, işletmelerin
değerlerinin artırılması ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için kilit bir faktördür.
Dünya uygulamasında, işletmenin değerini etkileyen faktörlere yönelik tek tip bir yaklaşım
bulunmamaktadır. İşletmenin değerini artırma konusunda kullanılabilecek en önemli
araçlarından biri, işletmenin finansal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle
finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu nedenle, işletmenin değerini iyileştirmede
finansal sürdürülebilirliğini karakterize eden bir göstergeler sistemi geliştirmek ve finansal
sürdürülebilirliğini sağlamak için önlemler almak gerekmektedir. Literatür incelendiğinde,
işletmelerin finansal sürdürülebilirliğinin sistematikleştirilmediği ve buna ilişkin kullanılan
göstergelerin ülkeden ülkeye değiştiği görülmektedir. Finansal sürdürülebilirliğin
değerlendirilmesinde işletmelerin özellikleri de ayrıca dikkate alınmaktadır. Tüm bu
nedenlerle, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini değerlendirmede zorluklar ortaya
çıkmaktadır (Eshov, 2019: 4640).
İşletmelerin finansal sürdürülebilirliği, büyük ölçüde işletmenin elinde nasıl ve ne kadar para
olduğuna ve hangi yönde yatırım yaptıklarına bağlıdır. İşletmelerin varlıklarını ve
faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullandığı kaynaklar, işletmenin finansal durumuna göre, öz
kaynak veya yabancı kaynaklardan meydana gelir. İşletmenin kendi fonları bir başka ifade ile
öz kaynakları, kendi kendini finanse etme ihtiyacı ile açıklanır ve işletmenin finansal
bağımsızlığının temelini oluşturur. Ancak, bir işletmenin tüm varlıklarını kendi öz
kaynaklarından finanse etmesinin her zaman karlı olmadığı bilinmektedir. Ayrıca, düşük
maliyetli bir finansal kaynakla, bir işletmenin kredi kaynaklarını ödeme açısından
yatırımlardan daha yüksek bir sonuç elde edebileceği ve ödünç alınan fonların artırılmasının
kendi fonlarının karlılığında artışa yol açabileceği de belirtilmelidir. Buna karşın, işletmenin
finansal yabancı kaynakları ağırlıklı olarak kısa vadeli yükümlülüklerden meydana geliyorsa,
işletmenin finansal durumu sürdürülebilir olmayacaktır. Sonuç olarak, işletmenin finansal
durumu ve dolayısıyla finansal sürdürülebilirliği, öz kaynaklar ve yabancı kaynakların
optimal oranı ile doğrudan ilişkilidir. Finansal stratejinin doğru formülasyonu, işletmelerin
verimliliğini artırmaya da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla işletmelerde finansal
sürdürülebilirlik, işletmenin finansman kaynaklarına doğrudan bağlıdır. İşletmelerde finansal
sürdürülebilirlik, orta ve uzun vadede işletmenin finansal yeteneklerinin belirlenmesinde en
önemli ekonomik konulardan biridir. İşletmede finansal sürdürülebilirliği ortaya koyabilmek
için; değerlendirme yöntemlerinin sınırlarını ve tüm sistemin en etkili kullanımını,
göstergelerin algoritmasını ve yorumlarını, işletmenin ve sektörün özelliklerini dikkate alarak
tüm kriterlerini incelemek gerekmektedir (Makkamovna, 2021: 1).
Ashmarina, Zotova ve Smolina (2016), yaptıkları çalışmada finansal kaldıraç göstergelerinin
işletmelerin finansal sürdürülebilirliğine etkisini tespit etmişlerdir. Ayrıca, işletmelerin
sermaye yapısının işletme organizasyonunun sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi de
kanıtlanmıştır. Burada ifade edilen organizasyonun sürdürülebilirliği, işletmenin değişen ve
rekabetçi piyasa ortamında etkin bir şekilde fonksiyon görme yeteneğidir. Örgütsel
sürdürülebilirlik, iç-dış, genel-finansal olarak sınıflandırılabilmektedir. Sürdürülebilirlik
ayrıca işletmenin üretim, tedarik ve pazarlama fonksiyonlarıyla da bağlantılıdır.
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İşletmenin iç sürdürülebilirliği, faaliyet sonuçlarının yüksek verimliliği sürekli olarak
sağlandığında genel finansal durumunu ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için,
işletmenin sürekli değişen iç ve dış faktörlere aktif olarak yanıt vermesi gerekmektedir.
İşletmelerin iç sürdürülebilirliğinin sağlanması, dış sürdürülebilirliğe bir diğer ifade ile
faaliyetlerin yürütüldüğü dış ekonomik ortamın sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlar.
İşletmenin genel sürdürülebilirliği, maliyetlerin ve harcamaların üzerinde sürekli fazladan
gelir sağlayan nakit akışları organizasyonu ile gerçekleştirilebilir.
Finansal sürdürülebilirlik, mevcut koşullar altında faaliyetlerini devam ettiren işletmenin;
çalışanlarına, diğer paydaşlarına ve devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini
sağlayabilen finansal durumudur. Ayrıca bu kavram, gelir-gider dengesi açısından işletme için
iflas riskinin seviyesini de karakterize etmektedir. Finansal sürdürülebilirlik, tüm üretim ve
işletme faaliyetleri sürecinde sağlandığında, işletmenin genel sürdürülebilirliğinin önemli bir
unsuru olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, işletmenin finansal sürdürülebilirliğini
değerlendirilmeye ve analiz etmeye, sermaye yapısı ve finansal kaynaklar piyasasındaki
rekabet gücü ile ilgili bir çalışma yaparak başlanması gerekmektedir (Ashmarina, Zotova ve
Smolina, 2016: 3777).
Finansal olarak sürdürülebilir bir işletme, tedarikçi seçiminde olduğu kadar daha kalifiye
personel çekme avantajına sahiptir. Finansal sürdürülebilirlik geniş anlamda, bir ekonomik
sistemin faaliyetlerini etkileyen istikrarsız koşullarda etkin bir şekilde çalışabilme yeteneğini
karakterize eden bir durum olarak tanımlanmaktadır. Finansal sürdürülebilirlik daha spesifik
olarak ele alındığında ise, işletmenin ödeme gücünü ve yüksek finansal sonuçların sağlanması
için finansal kaynakları etkin bir şekilde kullanmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda
işletmenin finansal sürdürülebilirliğinin oluşmasının temel koşulu, işletmenin maddi ve
finansal kaynaklara olan ihtiyaçlarını karşılama olasılığı anlamına gelen ödeme gücüdür.
Dolayısıyla, işletmelerde finansal sürdürülebilirliği analiz etmek için işletmenin ödeme
gücünü, varlıkların likiditesini, işletmenin fonlarının ciro seviyesini ve kredibilitesini
karakterize eden göstergeleri incelemek gerekmektedir. Buna göre işletmelerde finansal
sürdürülebilirlik analizi, işletmenin sermayesinin verimli kullanımı, varlıkların,
yükümlülüklerin, gelir ve giderlerinin optimal yapısıyla ilgili olmalıdır. Daha genel olarak, bir
ekonomik varlığın ödeme gücü ve yatırım çekiciliğinin yanı sıra finansal bağımsızlık ve
likidite düzeyinin de analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizde, öz sermaye kullanımının
etkinliğini gösteren finansal kaldıraç ve bu gösterge ile bir bütün olarak stok ve varlık devir
göstergeleri arasında bir ilişki kurularak finansal sürdürülebilirlik durumu tespit edilebilir
(Ashmarina, Zotova ve Smolina, 2016: 3777-3778).
Herhangi bir işletmenin hayatta kalması büyük ölçüde dönemsel karlılığına bağlı olduğundan,
karlılık finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olmaya devam etmektedir. Bu
nedenle, çalışmalar finansal sürdürülebilirliği uzun vadeli karlılıkla uyumlu hale getirmiştir.
Finansal sürdürülebilirliğin diğer göstergeleri arasında varlık sürdürülebilirliği; yeterli
likidite; ödeme gücü; istikrar ve büyüme yer almaktadır (Harb ve Ahmed, 2019: 175).
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, belirli bir mekanizmaya dayalı olarak işletmelerde
finansal sürdürülebilirlik gelişme düzeyini artırmayı hedefleyen pratik faaliyet ve olayların
detaylandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşletmelerin sürdürülebilir gelişme düzeyinin
belirlenmesine yönelik yaklaşımlar, ancak ilgili göstergeler sisteminin oluşturulması
durumunda strateji geliştirmenin etkin yönetimine katkı sağlayabilir. Sürdürülebilir finansal
gelişme göstergelerinin detaylandırılması ve kullanılması, işletmenin faaliyet sonuçlarının
analizini ve sürdürülebilir işletme işleyişinin izlenmesine olanak tanıyacaktır (Ashmarina,
Zotova ve Smolina, 2016: 3775-3781).
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3. İŞLETMELERDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK YAKLAŞIM
VE MODELLER
İşletmelerde finansal sürdürülebilirlik düzeyinin ölçülmesine yönelik yaklaşım ve modeller
incelendiğinde, genel olarak muhasebe verilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda
çok sayıda çalışmada finansal tabloların analizinde kullanılan finansal oranlar, finansal
sürdürülebilirlik göstergesi olarak veya değişkeni olarak değerlendirilmiştir. Çok sayıda
finansal gösterge arasında, işletmelerin gelişme potansiyelini en iyi şekilde gösterecek tek bir
gösterge veya göstergeler grubu belirlemek kolay değildir. Dolayısıyla, literatürde finansal
sürdürülebilirliğin ölçülmesine yönelik farklı yaklaşım ve modeller ortaya konulmuştur.
Khudyakova ve Shmidt (2018), işletmelerde finansal sürdürülebilirliğin ortaya konulmasına
ilişkin bir kontrol sistemi olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Buna göre, işletmelerin
sürdürülebilir gelişme veya büyüme sınırları hedef göstergeler çerçevesinde belirlenmeli ve
belirlenen bu sınırların ötesine geçen göstergelerde meydana gelebilecek dalgalanmalar
finansal sürdürülebilirlik kontrol sistemi tarafından izlenmelidir. Daha önceden belirlenmiş
olan bu göstergeler, hedeflenen değer bölgesi alanında olmalıdır. Göstergeler, hedeflenen
değerler bölgesi sınırlarının dışına çıktığında işletme finansal açıdan sürdürülebilir bir
büyüme gerçekleştiremeyecektir. Khudyakova ve Shmidt (2018)’e göre bu göstergeler,
işletmenin finansal bağımsızlık katsayısı, satışlarının karlılığı, dönem karı veya nakit akışı
gibi nicel göstergeler olabileceği gibi, ürünlerin kalitesi gibi nitel göstergeler de olabilir
(Khudyakova ve Shmidt, 2018: 3). Dolayısıyla işletmeler faaliyet gösterdikleri sektör, ülkenin
genel ekonomik durumu ve işletme içi hedefler, politikalar ve stratejiler çerçevesinde tüm bu
koşullara uygun hedef göstergeler belirleyebileceklerdir. Böylece oluşturulan finansal
sürdürülebilirlik kontrol sistemi, işletmelerin genel amaçlarını finansal olarak
sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurarak hangi zamanda gerçekleştirebileceklerine
ilişkin bilgi sağlayacaktır. İşletmenin genel amaçlarının gerçekleşme zamanının belirlenmesi,
bu amaçlara belirlenen zamanda finansal açıdan sürdürülebilir bir şekilde ulaşılabilmesi için
hedef değer bölgeleri ve hedef finansal göstergeler çerçevesinde modeller oluşturularak
denetim mekanizmasının organize edilmesine ilişkin süreç Şekil 1’de verildiği gibidir.
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Şekil 1. İşletmelerde Finansal Sürdürülebilirliğin Sınırlarının Belirlenmesi
Amaç

Amaç
Hedeflenen Değerler Bölgesi

Finansal
Sürdürülebilirli
k Kontrol
Sistemi

Hedeflenen Değerler Bölgesi

İşletmenin
Gerçekleşen

* Yöntemler

Göstergeleri

* Enstrümanlar

İşletmenin
Gerçekleşen

* Modeller
Göstergeleri

Zaman

Zaman

Kaynak: Khudyakova ve Shmidt, 2018: 3.
İşletmelerde finansal sürdürülebilirliğin kontrolü, yalnızca işletme sahiplerinin çıkarlarını
değil, aynı zamanda değişken ekonomik ve finansal koşulları da dikkate alarak, yeterli
hedeflerin oluşturulmasını amaçlayan işletmenin tüm alt sistemlerinin yakın işbirliğini
gerektirmektedir. Şekil 1’de ifade edilen finansal sürdürülebilirlik sürecinde örneğin
işletmenin kaynak yapısına göre belirlenen finansal bağımsızlık katsayısı, finansal
faaliyetlerin analizi için bir sonuç göstergesi ve elde edilen net kar da ekonomik faaliyetlerin
analizi için sonuç göstergesi varsayımında, finansal bağımsızlık katsayısının hedeflenen
değerler bölgesinden veya karşılaştırma olanağı bulunan sektör düzeyinden düşük olması
durumunda, işletmenin finansal olarak sürdürülebilir bir düzeyde olmadığı sonucuna
varılabilecektir (Khudyakova ve Shmidt, 2018: 3-4). Finansal bağımsızlık katsayısı düzeyi,
hedef belirleme aşamasına konulduğunda, az miktarda net kar veya zararla bile işletme
finansal olarak sürdürülebilir bir seviyede kabul edilecektir.
İşletmede finansal sürdürülebilirlik kontrol sisteminin organize edilmesi ve uygulanması
aşamasında hedef belirleme aşamasında ortaya konulan ilkeleri de dikkate alarak, ilk önce bir
ekonomik varlığın iki tür sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurmak, ikinci olarak da
işletmenin finansal faaliyetini karakterize eden sonuç göstergelerini doğru bir şekilde seçmek
gerekmektedir. Bu süreç, işletmenin sadece proaktif finansal sürdürülebilirlik yönetimi
uygulamasına, varlıkların yeterli düzeyde likiditesini sağlamasına ve iflası önlemesine
yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda iflas olasılığını belirlemesine de katkı
sağlayacaktır (Khudyakova ve Shmidt, 2018: 3-4).
Xu, Shen, Zhang, ve Chen (2020), işletmelerde finansal sürdürülebilirliğin ölçülebilmesi için
Higgins (1981) tarafından geliştirilen modelin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Higgins
(1981) Modeli aşağıdaki gibidir:
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SGR = S × T × P × E
Modelde;
SGR: Finansal Sürdürülebilirliği,
S: Satış Marjını,
T: Aktif Devir Hızını,
P: Ödeme Oranını,
E: Öz Kaynak Çarpanını ifade etmektedir.
• Satış Marjı (S) göstergesi, net kar ile faaliyet geliri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.
Satışların net oranını artırmak, işletmenin karını artırmanın anahtarıdır ve satışların kar marjı
düzeyi, işletme maliyeti ve gider düzeyine bağlıdır. Satış marjını artırmanın, işletme gelirini
artırmak veya maliyet ve giderleri azaltmak olmak üzere iki yolu bulunmaktadır.
• Aktif Devir Hızı (T) göstergesi, işletmenin toplam varlıklarının faaliyet geliri elde etme
konusundaki kapsamlı yeteneğini ortaya koymaktadır. İşletme gelirleri ile bağlantılı olarak,
işletmeler toplam varlıkların harcamasının makul olup olmadığını, dönen ve duran varlıkların
oranının uygun olup olmadığını analiz etmelidir. Ayrıca, toplam aktiflerin iç yapısının ve
toplam aktif devir hızını etkileyen faktörlerin analiz edilmesi gerekmektedir.
• Ödeme Oranı (P), bu oran kar dağıtım politikası ile ilgilidir. Kısa vadeli çıkarlar ile uzun
vadeli çıkarlar arasındaki ilişkinin nasıl düzgün bir şekilde çözüleceğini ortaya koyar.
İşletmeler, yasaları ve işletme çıkarlarını her yönüyle dikkate alarak dağıtım ilkesine uygun
bir politika izlemelidir.
• Öz Kaynak Çarpanı (E) göstergesi, işletmenin finansal yapısının sürdürülebilirliğinin önemli
bir göstergesidir. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin, alacaklıların hak ve menfaatlerine
karşı korunma derecesini yansıtır (Xu, Shen, Zhang, ve Chen, 2020: 2670).
Eshov (2019) işletmelerde finansal sürdürülebilirliğin ölçümünde Tablo 1’de verilen finansal
oranlardan faydalanmıştır.

1
2
3
4
5
6
7

Tablo 1. Finansal Sürdürülebilirlik Oranları ve Dinamikleri
Gösterge
Standart
Mutlak likidite oranı (Nakit Oranı) (X1)
min 0,2 (optimal düzey 0,2-0,7)
Hızlı likidite oranı (Asit Test Oranı) (X2)
min 0,8 (optimal düzey 0,8-1)
Mevcut likidite oranı (Cari Oran) (X3)
min 2 (optimal düzey 2-3)
İşletme sermayesinin manevra kabiliyeti oranı (X4)
max 1,0
İşletme sermayesi sağlama katsayısı (X5)
min 0,2
İşletme sermayesinin manevra kabiliyeti oranı (X6)
min 0,2 - max 0,5
Borç ve öz sermaye oranı (X7)
max 1,0
Kaynak: Eshov, 2019: 4643.

1. Mutlak likidite oranı (Nakit Oranı) (X1), bir işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini yakın
gelecekte nakit ile karşılayabileceğini gösterir ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
X1 = (Nakit ve Benzerleri + Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Oran, hammadde ve malzeme tedarikçileri için önemlidir. Göstergenin normatif değeri X1 >
0,2’dir.
2. Hızlı likidite oranı (Asit Test Oranı) (X2), dönen varlıkların hangi kısmının borçlardan
düşülerek geri ödenebileceğini gösterir ve aşağıdaki formülle hesaplanır:
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X2 = Nakit ve Benzerleri + Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar + Alacaklar / Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Bu oran, işletmenin zor durumda olduğu ve hisse senedi satamadığı durumlarda işletmenin
kısa vadeli borçlarını geri ödeme kabiliyetini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu göstergenin
optimal değeri 0,8 ila 1,0 aralığında önerilir.
3. Mevut likidite oranı (Cari Oran)= (X3), işletmenin cari (kısa vadeli) yükümlülüklerini
yalnızca dönen varlıklar yoluyla ödeme gücünü yansıtır ve aşağıdaki gibi bulunur:
X3 = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Bu katsayının değeri daha yüksekse, işletmenin ödeme gücü daha iyidir. Bu rakam, tüm
varlıkların hızlı bir şekilde satılamayacağını varsayar. İşletmenin bulunduğu sektöre bağlı
olarak katsayı değeri 1,5-2,5 arasında normal olarak karşılanır.
4. Alacaklar ve borçlar oranı (X4), alacaklar ve borçlar katsayısı, alacak hesaplarının ne
kadarının 1 toplamına eşit olduğunu gösterir ve aşağıdaki gibi bulunur:
X4 = Alacaklar / Borçlar
Bu göstergenin önerilen minimum değeri 1’den az olmalıdır. Alacak hesaplarının büyüme
oranı, borç hesaplarının büyüme oranı ile karşılaştırılabilir bir oranda olmalıdır.
5. İşletme sermayesi sağlama katsayısı (X5), bu gösterge, bir işletmenin finansal
sürdürülebilirliği için gerekli işletme sermayesinin yeterliliğini tanımlar ve aşağıdaki gibi
bulunabilir:
X5 = Dönen Varlıklar / Öz Kaynaklar
İşletme sermayesi eksikliği, işletmenin tüm dönen varlıklarının ve muhtemelen duran
varlıkların bir kısmının borçlarla finanse edildiğini gösterir. İşletme sermayesi sağlama
katsayısı 0,2’den büyük olmalıdır.
6. İşletme sermayesinin manevra kabiliyeti katsayısı (X6), bir işletmenin işletme sermayesi
seviyesini koruma ve gerekirse işletme sermayesini kendi kaynaklarından yenileme yeteneğini
gösterir:
X6 = Öz Kaynaklar
İşletme sermayesinin manevra kabiliyeti oranının sermaye yapısına ve sektör özgüllüğüne
bağlı olması tavsiye edilir ve endeksin optimal değeri 0,2-0,5 aralığındadır. Boyut ve
eğilimler konusunda evrensel öneriler bulunmamaktadır.
7. Borç ve öz kaynak katsayısı (X7), işletmenin borçla ne kadar yakından bağlantılı olduğunu
gösterir ve aşağıdaki gibi bulunur:
X7 = Borçlar / Öz Kaynaklar
Katsayının 1 veya daha büyük olması, işletmenin varlıklarının finansmanında borçlanmayı
tercih ettiğini ve dolayısıyla finansal sürdürülebilirliğinin risk altında olduğu gösterir.
Yukarıda ifade edilen finansal performans göstergelerinin analiz edilmesi ve tahmin edilmesi,
işletmenin finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesinde
belirleyici olmaktadır (Eshov, 2019: 4642).
Alshehhi (2017), finansal sürdürülebilirliğe ilişkin ölçüm ve değerlendirmeye en uygun
göstergelerin meta analiz yöntemiyle tespit edilebileceğini ifade etmiştir. Buna göre, meta
analizi çalışmaları sonucunda finansal sürdürülebilirlik için en uygun göstergelerin karlılık
(net kar / ödenmiş sermaye), nakit oluşturma ve işletme değeri (hisse fiyatı x hisse senedi
sayısı) olarak önerilmiştir. İlgili göstergeler ile tespit edilen finansal katma değer bütün
paydaşların kullanımına sunulmaktadır. Bu anlamda, finansal sürdürülebilirliğe ilişkin
yaklaşımlar sistematik olarak incelendiğinde ortaya konulabilecek finansal sürdürülebilirlik
modeli Şekil 2’de verildiği gibi olacaktır (Can ve Bekaroğlu, 2021: 92-93).
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Şekil 2. İşletmelerde Finansal Sürdürülebilirlik Modeli
İŞLETME
Sürdürülebilir
Rekabet Avantajı

Paydaşlara Değer
Oluşturma

Sürdürülebilirlik

Finansal Sürdürülebilirlik

İşletme
Değeri

Karlılık

Çevresel

Ekonomi

Nakit
Oluşturma

Sosyal

Finansal Olmayan
Performans

Finansal
Performans

Kaynak: Can ve Bekaroğlu, 2021: 93.
Şekil 2’ye göre Can ve Bekaroğlu (2021), işletmelerde finansal sürdürülebilirlik ölçümü için
karlılık, nakit oluşturma ve işletme değeri göstergelerini önermişlerdir. Şekil 2 incelendiğinde
sürdürülebilirlik kavramının sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç düzeyi olduğu
görülmektedir. Finansal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin sadece ekonomik boyutuyla
sınırlı finansal performansı değil, bunun yanı sıra sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim
düzeyleriyle finansal olmayan performansı da kapsayan çok yönlü bir bakış açısı gerektiren
dinamik bir yapıdır (Can, 2019: 1-3).
Slonski ve Zawadzki (2015), kurumsal sürdürülebilirliğin iyi bir yordayıcısı olarak hareket
edebilecek bir finansal sağlık göstergesi ortaya koymak amacıyla, 93 işletmenin finansal
gelişme potansiyelini belirlemek için adım adım bir finansal analiz yapmışlardır. Buna göre
işletmelerde finansal potansiyelin sentetik bir değerlendirmesini gerçekleştirmeyi amaçlayan
toplu bir finansal sürdürülebilirlik ölçüsü oluşturulmuştur. Araştırmanın ana bölümünde,
muhasebe göstergeleri kullanılmıştır. Belirli bir sektörü temsil eden işletmelerin en iyi
uygulamaları temelinde oluşturulan “finansal sürdürülebilirlik kriteri” kullanılarak doğrusal
bir sıralama yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada Tobin Q oranı da yardımcı bir ölçü olarak
kullanılmıştır.
- İlk sıralama yöntemi, işletmelerin muhasebe göstergelerinin kullanılmasıyla doğrusal
sıralama yöntemi bazında oluşturulmuştur.
- İkinci sıralama yönteminin temeli, işletmelerin Tobin Q oranına göre sınıflandırılmasıdır.
- Üçüncü aşamada işletmelerin çok boyutlu finansal durumunu gösteren toplu bir finansal
sürdürülebilirlik ölçüsü oluşturulmuştur.
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Reuters DataStream’den analiz edilen 22 finansal gösterge arasından seçilen 6 tane finansal
gösterge aşağıdaki gibidir:
1. Operasyonel karlılık,
2. Cari likidite,
3. Gün cinsinden alacak devir hızı,
4. Kısa vadeli yükümlülük devir hızı,
5. Genel borç,
6. Sabit kıymet finansmanı.
Tobin Q oranı ise, işletmelerin finansal uygulanabilirliğini belirlemede yardımcı bir ölçü
olarak kullanılmıştır. Bu oran için piyasa göstergelerini destekleyenler, yatırımcıların hem
maddi hem de maddi olmayan tüm varlıklara değer atayabileceklerine inanmaktadır. Tobin Q,
bir piyasa ölçüsü olarak, muhasebe ölçütlerine dayalı ilk sonuçları doğrulamak için
kullanılmıştır (Przytula ve Diğ., 2019: 46-48).
Kharusi ve Murthy (2019), finansal sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmalarında, borsaya kote
herhangi bir işletmenin dört kritik yönünü araştırmak için kullanılabilecek kilit finansal
oranlarla ilgili tahminleri incelemişlerdir. Buna göre,
- Karlılık,
- Likidite,
- Uzun vadeli ödeme gücü ve
- Varlık yönetimi verimliliği göstergeleri, işletmelerde finansal sürdürülebilirliğin ölçümünde
kullanılabilecek önemli göstergelerdir.
Ayrıca, işletmenin finansal olarak sürdürülebilir olup olmayacağını belirlemek için finansal
oranların geçmişteki davranışlarının yanı sıra, bu çalışmada iki parçalı bir yaklaşım
benimsenmiştir.
İlk olarak, gelir artışı, maliyetler, marjlar, işletme sermayesi gereksinimleri ve varlık devir
verimliliğindeki geçmiş eğilimlere dayalı olarak bilanço ve gelir tablosunun bir eğilim
tahmini yapılmıştır. İşletmenin başlangıç sermaye yapısı, birikmiş karlar nedeniyle öz
kaynaktaki büyümeye bağlı olarak 5 yıllık tahmin dönemi boyunca değişmiş ve sermaye
gereksinimleri açısından kalan herhangi bir eksiklik borçlanma yoluyla finanse edilmiştir.
Borçlanma maliyeti ve işletmenin borç ödeme kabiliyeti finansal sürdürülebilirlik için kritik
gereksinimler olduğundan, yüksek düzeyde borç ve düşük faiz karşılama oranı işletmenin
iflas edebileceğine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilmiştir. Mali tablo tahmininin
odak noktası, bu oranların gelecekteki 5 yıl içinde nasıl bir değişim göstereceğine ilişkin
tahminlerde bulunmak olarak ifade edilmiştir (Kharusi ve Murthy, 2019: 947-948).
Yaklaşımın ikinci kısmı, yıllık gelir artışı ve satış geliri oranı olarak satılan malların maliyeti
gibi kritik girdi değişkenlerinin (yani itici güçlerin) geçmişin %20 üzerinde veya altında
rastgele değişmesine izin verilen Monte Carlo simülasyonlarını içermektedir. Çalışmada
Monte Carlo aracılığıyla gerçekleştirilen her simülasyonda, tüm bilanço ve gelir tablosu
rakamları yeniden hesaplanmıştır. Buna göre öz kaynak karlılığı (ROE) ve aktif karlılığı
(ROA) dahil olmak üzere finansal oranlar tahmin edilmiştir (Kharusi ve Murthy, 2019: 949).
Zabolotnyy ve Wasilewski (2019)’da işletmelerde finansal sürdürülebilirliği tahmine yönelik
yaptıkları çalışmada, işletmenin finansal sürdürülebilirliğinin ölçülmesindeki belirsizliği ele
almak için sentetik değerlendirme yöntemini uygulamışlardır. Bu yöntem, karar verme
sürecinde belirsiz veya çok değişkenli bilgileri yorumlamaya yardımcı olan bulanık mantığı
kullanmaktadır. Yönteme göre bulanık üyelik fonksiyonu parametrenin değerlerini
tanımlanmış bir kümedeki üyelik derecelerine göre sıralamaktadır. Bu nedenle, sıfır ile bir
arasındaki tüm değerler, tanımlanan değerlendirme kriterine göre farklı üyelik derecelerini
karakterize eder.
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Çalışmada bulanık yöntem uygulanarak, modelin dualitesini ve heterojenliğini yansıtan değer
ve süreklilik vektörlerine dayalı bir finansal sürdürülebilirlik göstergesi detaylandırılmıştır.
Değer vektörü, işletmenin piyasa değeri, karlılık, üretkenlik ve işletme verimliliği ile ilişkili
finansal faktörleri içermektedir. Süreklilik vektörü ise, işletmenin borcunu, likiditesini ve
birikmiş kazançlarını karakterize eden faktörleri içermektedir. Tablo 2’de Zabolotnyy ve
Wasilewski (2019), finansal sürdürülebilirliğe ilişkin kullanılan faktörler yer almaktadır.

Faktör
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Tablo 2. İşletmenin Finansal Sürdürülebilirliğinin Faktörleri
Yapı
Vektör
Net Kar / Öz Kaynaklar
Değer
Toplam Varlıklar / Dönen Varlıklar
Değer
Fiyat / Defter Değeri
Değer
Gelirler / Toplam Varlık
Değer
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Süreklilik
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar
Süreklilik
Dağıtılmamış Karlar / Gelirler
Süreklilik
Faiz Gideri / FVÖK
Süreklilik
Kaynak: Zabolotnyy ve Wasilewski, 2019: 4.

Buna göre ilk aşamada, X gösterge kümesi tanımlanmaktadır:
X = (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8).
Burada X bir finansal sürdürülebilirlik düzeyini ifade etmektedir. İkinci aşamada, bulanık
üyelik fonksiyonu aracılığıyla ve normalizasyon formülünün uygulanmasıyla finansal
sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etkisi olan faktörler dönüştürülmektedir:

ųX=

[Xmax – X / Xmax – Xmin] Xmin < X < Xmax
0x = xmax
1X = Xmin

Burada Xmax, ele alınan dönemde örnek varlıklar kümesindeki her faktör için maksimum
değeri ve Xmin ise, karşılık gelen minimum değeri belirtmektedir.
Finansal sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etkisi olan Toplam Yükümlülükler / Toplam
Varlıklar ile Faiz Gideri / FVÖK değişkenleridir.
Finansal sürdürülebilirliğe olumlu etkisi olan faktörler normalleşme formülüne göre
dönüştürülür.

ųX=

[X – Xmin / Xmax – Xmin] Xmin < X < Xmax
0x = xmin
1X = Xmax

Finansal sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkisi olan değişkenler; Gelir / Toplam Varlıklar,
Toplam Varlıklar / Dönen Varlıklar, Fiyat / Defter Değeri, Net Kar / Öz Kaynak, Dönen
Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Dağıtılmamış Karlar / Gelirdir.
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Bir sonraki aşamada ele alınan her işletmenin dönüştürülmüş değerleri değerlendirme
matrisine yerleştirilir:
r11 r12……r1n
………………
r81 r82..…r8n

R=

Burada rij = µ (X), i = 1, 2, . . . , 8 faktörleri ve j = 1, 2, . . . , n – işletmeleri ifade etmektedir.
Çalışma döneminde belirli faktörlerin finansal sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi belirsiz
olabileceğinden, değerlere eşit ağırlıklar verilmiştir. Böylece, faktör ağırlığı:
w = 1 / n ve

¸
)*'

)

=1

Burada n, karmaşık göstergedeki faktör sayısı olduğunda, wi, i değişkeninin ağırlığını
göstermektedir.
Değerlendirme matrisine dayalı olarak finansal sürdürülebilirlik göstergesini oluşturmak için
aşağıdaki formül uygulanmaktadır:

Ai = 100 x (a1, a2…an) x

r11 r12……r1n
………………
r81 r82..…r8n

= (b1,b2…bn)

Burada: Ai karmaşık gösterge, an i faktörünün ağırlığı, b1, b2, . . . , bn finansal sürdürülebilirlik
vektörünün bileşenleridir.
Zabolotnyy ve Wasilewski (2019), yukarıdaki modeli kullanılarak maksimum puan sayısının
en yüksek finansal sürdürülebilirlik düzeyi anlamına geldiği [0;100] ölçeğinde bir gösterge
sistemi oluşturmuşlardır. Buna göre, finansal sürdürülebilirlik gösterge sistemi
oluşturulmasında yer alan finansal faktörlerin birbirinin tamamen ikame edebilir olduğu
varsayılmıştır. Bu yaklaşım, çevresel ve insan sermayesi arasındaki ikamenin, toplam
sermayenin azalmamasına neden olduğu gerekçesiyle, “zayıf sürdürülebilirlik” olarak ifade
edilmiştir. Bu nedenle, bir sürdürülebilirlik faktöründe meydana gelen düşüş, genel finansal
sürdürülebilirlik seviyesi düşüşe geçmeden başka bir faktördeki artışla telafi edilebilecektir.
Finansal sürdürülebilirliğin çok yönlü doğası ve bazı kısmi faktörlerin ters ilişkisi göz önüne
alınarak, temel karmaşık gösterge (A) bir değer alt göstergesi (A1) ve bir süreklilik alt
göstergesi (A2) olarak ayrılmıştır. Şekil 3’te; göstergeler, finansal sürdürülebilirlik
çerçevesinde işletmenin değeri ve sürekliliği (ödeme gücü) arasındaki ilişki gösterilmektedir.
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Şekil 3. İşletmenin Değeri ve Sürekliliği Arasındaki İlişki
A2- Süreklilik (ödeme gücü)

A1 min
B
A2 max
İşletmenin değeri düşük
ancak ödeme gücü
yüksektir. Ortalama
finansal sürdürülebilirlik
seviyesi

A1 max
A
A2 max
İşletmenin değeri ve
ödeme gücü yüksektir.
Yüksek finansal
sürdürülebilirlik seviyesi

A1 min
C
A2 min
İşletmenin değeri ve
ödeme gücü düşüktürr.
Düşük finansal
sürdürülebilirlik seviyesi

A1 max
D
A2 min
İşletmenin değeri yüksek
ancak ödeme gücü
düşüktür. Ortalama
finansal sürdürülebilirlik
seviyesi

A1- Değer

Kaynak: Zabolotnyy ve Wasilewski, 2019: 6.
Şekil 3’te, yatay eksen değer vektörünü sunarken dikey eksen ise işletmenin süreklilik
vektörünü tanımlamaktadır. Ayrıca, finansal sürdürülebilirlik açısından farklı etkilere neden
olan dört vektör ilişkisi ve bunların varsayımları Şekil 3’te gösterilmektedir. Yüksek
üretkenlik, karlılık ve piyasa değeri işletmenin yüksek düzeyde ödeme gücü ve likiditesi ile
ilişkili olduğundan, ilk varsayım (A) işletmenin finansal sürdürülebilirliğinin en yüksek
düzeyde olduğu durumu ifade etmektedir. Buna karşılık, varsayım C, işletmenin en düşük
finansal sürdürülebilirliği ile sonuçlanan düşük bir karlılık ve ödeme gücünü göstermektedir.
Böyle bir durum, finansal sürdürülebilirliği göz ardı ederek hızlı büyüyen işletmelerde veya
finansal zorluklar yaşayan işletmelerde ortaya çıkabilmektedir. Varsayım B ve D, iki
değişkende orta düzeyde bir finansal sürdürülebilirliğe işaret etmektedir. Varsayım B,
işletmenin yüksek düzeyde ödeme gücünü elinde tuttuğu, ancak hissedarlar için yeterli kar ve
değer üretemediği anlamına gelmektedir. Bu varsayımda işletmenin kısa vadede yüksek
kredibilitesi olmasına rağmen, işletme yeni yatırım faaliyetlerinde sorunlarla karşılaşılabilir
ve uzun vadede rekabet gücünü kaybedebilir. Bu durum, işletmenin varsayım C’ye
taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla, işletmenin varsayım A’da yer alabilmesi için ödeme
gücünü ve işletmenin karlılığını artırması gerektiğini ifade etmek mümkündür.
Varsayım D, yüksek kaldıraç ile birlikte hissedarlar için yüksek değeri belirtmektedir. Bu
durumda, artan borçlanma maliyetleri, sermaye yapısının değiş tokuş teorisini ifade eden
değer maksimizasyonundan elde edilen faydaların değişmesine neden olabilir. Dolayısıyla
işletme, varsayım C’ye düşme tehdidiyle karşılaşabilir. Bu nedenle, finansal sürdürülebilirliği
devam ettirmek, bir organizasyonun tüm seviyelerinde uygulanabilir çok boyutlu bir strateji
gerektirir ve değer ile işin sürekliliği arasında uygun bir ilişki kurulmak zorundadır
(Zabolotnyy ve Wasilewski, 2019: 4-5).
Literatürde işletmelerde finansal sürdürülebilirliğe ilişkin çok sayıda ve birbirinde farklı
yaklaşım ve modellerin olduğu görülmektedir. Ancak, genel olarak ve özellikle nicel
araştırmalarda işletmelerin finansal oranları çerçevesinde modeller geliştirilmeye çalışılmıştır.
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Sürdürülebilirlik kavramının işletmelerin finansal durumu ve performansı çerçevesinde son
dönemlerde ele alınması nedeniyle, işletmelerde finansal sürdürülebilirliğin ölçümünün yeni
ve genel kabul gören yaklaşım ve modeller geliştirmeye açık olduğunu ifade etmek
mümkündür.

4. İŞLETMELERİN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
İşletmelerin finansal sürdürülebilirliğini etkileyen faktörler, işletme içi ve işletme dışı
faktörler olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin finansal sürdürülebilirliği
konusunda karşılaşılan başlıca dış sorunlar arasında; sektörel sorunlar, ekonomik
istikrarsızlık, öngörülemeyen döviz kurları ve fiyat istikrarsızlıkları, artan işlem maliyetleri,
küresel ve ülke çapında meydana gelen kriz ve dalgalanmalar, enflasyonun neden olduğu
belirsizlikler nedeniyle tüketici davranışlarının tasarruf yönünde değişmesi, olgunlaşmamış
bilgi altyapısı, siyasi ve uluslararası istikrarsızlıklar ve hükümetlerin uyguladığı vergi ve
teşvik politikaları, salgın gibi doğal afetler ve savaşlar gösterilebilir. İşletmelerin finansal
sürdürülebilirliği konusunda karşılaşılan başlıca iç sorunlar incelendiğinde ise, en başta
işletmenin sermaye yapısından kaynaklanan finansal sorunlar gelmektedir. İşletmelerin
varlıklarının ve faaliyetlerinin finansmanında kullandığı kaynaklar çerçevesinde borç / öz
kaynak optimal dengesini sağlayamaması finansal sürdürülebilirlik açısından en önemli
sorunu teşkil etmektedir. Ayrıca, dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük dengesinin doğru
kurulamaması sonucunda ortaya çıkan likidite ve borçların geri ödenememesi sorunları
işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini etkileyen diğer önemli faktörlerdendir. Bunun yanı
sıra, özellikle dijital rekabet koşullarına uyum sağlayamayan pazarlama sorunları satış
gelirlerinin azalması nedeniyle, finansal sürdürülebilirliği doğrudan etkilemektedir.
Yönetimsel sorunlar, uygulanan muhasebe ve finans politikaları, kaliteli insan kaynağının
işletmeye çekilememesi gibi işletme içi diğer faktörler finansal sürdürülebilirliği etkileyen
işletme içi faktörler olarak sıralanabilmektedir. Son olarak, genel anlamda sürdürülebilirlik
kapsamında işletmenin özellikle ekolojik çevresine gereken özeni göstermemesinden kaynaklı
toplum önünde çevreyi kirleten bir imajın oluşması, işletmenin mal veya hizmetlerine yönelik
talebi doğrudan azaltacağı için finansal sürdürülebilirliğini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Dauti, Dauti ve Krasniqi (2020), finansal farkındalık, bütçeleme ve muhasebe becerilerini,
yöneticileri finansal piyasaları kontrol etmeye ve iyi bilgilendirilmiş finansal kararlar almaya
teşvik eden ve finansal konularda yanlış yönlendirilme olasılığını en aza indiren değerli
işletme içi faktörler olarak tanımlamışlardır. Almansour ve Diğ. (2019)’ne göre finansal
farkındalık, bütçeleme ve muhasebe becerilerinin yaygınlaştırılması, yönetimin finansman
anlayışını değiştirmesine ve işletmenin daha doğru finansman olanaklarına erişimlerini
iyileştirmesine yardımcı olacaktır. Böylece finansal kayıpları ve finansal hayal kırıklığını
önlemek için uygun kararlar alınabilecektir. Ayrıca işletmelerde sürdürülebilirlik çerçevesinde
oluşturulan finansal farkındalık, hızlı ve verimli bilgi ortaya koyarak finansal kaynaklara
erişim konusunda alternatif stratejiler belirlenmesine olanak sağlayacaktır (Msomi ve
Olarewaju, 2021: 103-104).
SONUÇ
İşletmelerin iç ve dış çevresinde karmaşıklığın ve belirsizliğin gün geçtikçe artması,
işletmelerin sürekli ve sürdürülebilir büyümesi için temel sorunlardan biri haline gelmiştir.
Küreselleşme ve onun neden olduğu karmaşık ekonomik ve finansal sistem, işletmelerin
varlıklarını devam ettirebilmeleri konusunda her geçen gün yeni kavram, yöntem ve stratejiler
geliştirmelerine neden olmuştur.
1114

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Yaşanan belirsizlikler ve krizler, çevre ve ekosistem konusunda sıkça ifade edilen
sürdürülebilirlik kavramının işletmeler tarafından da ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir.
Genel olarak sürdürülebilirlik, insanların yaşamlarını devam ettirirken zorunlu olarak tükettiği
sınırlı kaynakları, gelecek nesilleri de göz önünde bulunduracak şekilde kullanmasıyla
ilgilidir. İşletmeler açısında finansal sürdürülebilirlik kavramı ise işletmenin sahip olduğu
veya olacağı varlıkların finanse edilmesi, yeni yatırımların yapılarak işletmenin büyümesi ve
faaliyetlerin sürdürülebilmesi noktasında, tüm bu süreçlerin işletmeyi geleceğe taşıyacak
şekilde optimal bir denge içerisinde yürütülmesiyle ilgilidir. İşletmeler yeni yatırımlar
yaparken hangi finansal politikaları izlemelidir? Borçlanarak kaldıraç etkisinden faydalanıp
karlılığı artırmak mı? Yoksa öz kaynak ağırlıklı ve daha düşük risk düzeyine sahip olan bir
kaynak yapısı mı işletme için uygun politikadır? İşletme faaliyetleri sürdürülürken kullanılan
işletme sermayesi nasıl finanse edilmelidir? Yüksek likiditeye sahip olmak fazladan
rezervlerin atıl olarak kalmasına mı? Yoksa likiditenin düşük düzeyde tutulması, işletmeyi
kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede sorunlarla karşılaşmasına mı neden olur?
Günümüz ekonomik ve finansal koşulları, tüm bu sorulara cevap aranırken işletmenin
gelecekte varlığını sürdürebilmesi çerçevesinde değerlendirmeler yapılmasını zorunlu hale
getirmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada işletmelerde finansal sürdürülebilirlik, kavramsal olarak
ele alınmış ve işletmelerde finansal sürdürebilirliğin ölçülmesine ilişkin geliştirilen yaklaşım
ve modeller incelenmiştir.
İşletmeler, ürün yaşam döngüsünün kısaldığı, üretim karlılığının düştüğü, teknoloji
sistemlerinin sistematik olarak değiştiği ve ekonomik belirsizliklerin arttığı koşullar altında
finansal kararlar almak zorundadır. Bu bağlamda, işletmeler finansal sürdürülebilirlik ve
finansal alanda verimliliği artırmak için kısa vadeli finansal strateji ve politikalar yerine orta
ve uzun vadeli finansal strateji ve politikalar izlemek zorundadır. Uzun vadeli planlama,
işletmeleri daha esnek hedefler belirlemeye ve görevleri finansal piyasanın değişken dış
koşullarını dikkate alarak formüle etmeye zorlamaktadır. Aynı zamanda, mevcut finansman
koşulları ve finansal kaynaklar piyasasındaki yoğun rekabet, işletmeleri finansal yönetim
stratejilerini optimize etmeye yönlendirmektedir. Sonuç olarak, finansal piyasa koşullarının
kötüleşmesi ve bu piyasadaki mevcut finansal kaynakların maliyetlerindeki yüksek düzeyde
artışlar (faiz vb.), işletmelerin finansal kaldıraç etkisini tekrardan değerlendirmesini ve
finansal sürdürülebilirlik destek sistemini önemli bir enstrüman olarak kullanmasını
gerektirmektedir.
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EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2010-2022 TÜRKİYE
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ÖZET
Ülkelerin refah seviyesinin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri ekonomik büyümedir.
Ekonomik anlamda başarılı ve güçlü olan ülkeler sosyal, kültürel ve eğitim alanında da
başarılı ve güçlü olmaktadır. Ekonomik kalkınmışlık seviyesini tamamlayıp, ekonomik
büyüme kapsamında ilerleyen bir ülke üretim faktörlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanıp
tam istihdam seviyesine yakın bulunmaktadır. Bu bağlamda ekonomik büyümeye istihdam
açısında bakıldığında, genç nüfusunda fazla olduğu, iş gücünün hızlı bir şekilde arttığı
ülkelerde, işsizliğin yaşanmaması için istihdam olanaklarının arttırılmasının gerekli olduğu
görülmektedir. Ülkelerin; ulaştığı büyüme rakamlarını belli bir seviyede tutmak için yeni
politikalar geliştirmesi, yerel aktörleri göz önüne alması, özellikle firmaların, üniversitelerin
ve kamu kurumlarının işbirliği içinde olmaları sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem
ifade etmektedir. Yerel bazda yapılan işbirlikleri ülke refahını arttırmakta, ülkede doğal
işsizliğin olması dışında konjonktürel bir işsizliğin yaşanmasına fırsat vermemektedir. Bu
kapsamda ekonomik büyüme ve istihdamla ilgili literatürde pek çok çalışma mevcuttur.
Yapılan çalışmaların başında ise Arthur Okun tarafından yazılan ve literatüre Okun Kanun’u
olarak giren çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan gelişmeler
(ekonomik kriz, pandemi vs.) istihdam üzerinde olumsuz etkilere sebep olmuştur. Bazı
ülkelerde ekonomik büyüme rakamlarında artış olduğu halde istihdam sorunu ortaya
çıkmıştır. Bazılarında ekonomik büyüme durağan hale gelmiş, bazı ülkelerde ise sosyal,
kültürel, ekonomik ve politik anlamda sorunlar baş göstermiştir. Bu olumsuz süreçten en çok
etkilenen gelişmekte olan ülkeler olmuştur. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Nüfus artış
hızının yüksek olması, genç nüfusun fazlalığı, nitelikli işgücünün azlığı, yerel aktörlerle
yeterli işbirliklerinin yapılmaması, sermaye birikimlerinin ve yatırımların istenilen seviyede
olmaması, rekabet ortamının yeterince sağlanamaması, eğitimdeki yetersizlik, kültürel
anlamda geri kalmışlık, mülteci sayısının fazlalığıyla beraber sosyal dengelerin altüst olması,
niteliksiz işgücünün varlığı, istihdam sorununun ciddi boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.
Çalışmanın amacı ekonomik konjonktürde yaşanan gelişmeler ışığında 2010-2022 yılları
arasındaki dönemde Türkiye’deki ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişkinin
boyutlarını ele almaktır. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ekonomik büyüme ve
istihdam verileri toparlanmıştır. Toplanan veriler neticesinde istatistiksel rakamlardan
faydalanarak, büyümenin gerçekleştiği dönemlerde, istihdam rakamlarında değişiklikler
gözlemlenmiştir. İlgili dönemlerde bu değişikliklerin sebepleri araştırılmıştır. Çalışmanın
sonuç bölümünde ise ekonomik büyüme neticesinde istihdam oranlarının daha fazla nasıl
arttırılabileceğine yönelik politikalar değerlendirilmiştir. Söz konusu politikalardan Türkiye
için daha kolay ve uygun olan politikalar seçilerek, Türkiye özelinde ekonomik büyüme ve
istihdam politikası önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İstihdam, Türkiye, Politika Önerisi
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT:
THE EXAMPLE OF TURKEY 2010-2022
ABSTRACT
One of the most important criteria in determining the welfare level of countries is economic
growth. Countries that are economically successful and strong are also successful and
powerful in the social, cultural and educational fields. A country that has completed the level
of economic development and progressed within the scope of economic growth is close to the
full employment level by using the factors of production effectively and efficiently. In this
context, when we look at economic growth in terms of employment, it is seen that it is
necessary to increase employment opportunities in order to avoid unemployment in countries
where the young population is high and the workforce is increasing rapidly. Countries;
developing new policies in order to keep the growth figures it has achieved at a certain level,
taking local actors into account, and cooperation between companies, universities and public
institutions are important in terms of ensuring sustainability. Collaborations made on a local
basis increase the welfare of the country and do not give an opportunity to experience cyclical
unemployment other than natural unemployment in the country. In this context, there are
many studies in the literature on economic growth and employment. At the beginning of the
studies, there is the study written by Arthur Okun and entered the literature as Okun's Law.
The developments in the world in recent years (economic crisis, pandemic, etc.) have caused
negative effects on employment. Despite the increase in economic growth figures in some
countries, the employment problem has emerged. In some countries, economic growth has
become stagnant, while in some countries, social, cultural, economic and political problems
have arisen. Developing countries have been the most affected by this negative process. One
of these countries is Turkey. The high rate of population growth, the excess of the young
population, the shortage of qualified workforce, the lack of sufficient cooperation with local
actors, the lack of capital accumulation and investments at the desired level, the insufficient
competitive environment, the inadequacy in education, the cultural backwardness, the social
balances being turned upside down due to the high number of refugees, The excess of
unskilled labor has caused the employment problem to reach serious dimensions.The aim of
the study is to discuss the dimensions of the relationship between economic growth and
employment in Turkey in the period between 2010-2022 in the light of the developments in
the economic conjuncture. In this context, economic growth and employment data were
collected from the Turkish Statistical Institute. As a result of the collected data, using
statistical figures, changes were observed in employment figures during the growth periods.
The reasons for these changes were investigated in the relevant periods. In the conclusion part
of the study, policies on how to increase employment rates as a result of economic growth
have been evaluated. Among these policies, policies that are easier and more suitable for
Turkey have been selected and an economic growth and employment policy proposal has
been made for Turkey.
Keywords: Economic Growth, Employment, Turkey, Policy Proposal
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: Z
KUŞAĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Mustafa BAYRAM
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, SBE İşletme ABD
ORCID: 0000-0001-7137-2926
Doc. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0003-1622-5493
Özet
Bireylerin, hayatlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için hazırlandıkları kariyer süreci ve
iş yaşamı, kişisel yetilerin ve değerlerin kavranabilmesi ile başlamaktadır. Değerler ile alakalı
farkındalığın iş yaşamındaki belirleyici ana unsuru kariyer algısı ve kariyer değerleridir.
Bireylerin iş yaşamlarına yön veren kariyer değerleri; kişisel özellikler, yetenekler ve
değerlerden oluşmaktadır. Günümüzde bu değerler kuşaklar üzerinde farklı etkiler
göstermektedir. Kuşak tanımlamaları ve sınıflandırmalarında çeşitliliklerin olduğu
bilinmektedir. Özdeş yıllarda yaşayıp, benzer sosyal ve kültürel alanları paylaşan bireylerin
davranış kalıpları arasındaki tutarlılıklar bu kuşakların sınıflandırılmasını sağlamıştır.
Kuşaklar arasındaki farklılıkların yaşadıkları kültürel olgulara istinaden şekillendiği
gözlemlenmektedir.
Teknolojik gelişmelerin ileri boyutlara ulaşması ve gündelik yaşamı kuşatmasıyla beraber,
teknoloji kuşak sınıflandırmaları üzerinde etkili olan birincil faktör konumuna yükselmiştir.
Bu süreçte hayatını teknolojinin biçimlendirdiği Z Kuşağı ortaya çıkmıştır. Z Kuşağı için
kariyer belirleme süreci; bireyin değerleri, algısal davranışları ve çevresinden aldığı sosyal
yardım süreçlerinin birleşimi neticesinde açığa çıkmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın
amacı, Z Kuşağı örnekleminde, kişilik özelliklerinin kariyer değerleri üzerindeki etkisini ana
hatlarıyla ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Kişilik özellikleri, bireyi öteki bireylerden
ayıran, farklılaştıran, onun eşsiz ve biricik olduğunu ortaya koyan, özünde değişmeyen tutarlı
davranışlardır. Kariyer değerleri ise, bireyin sahip olduğu yetenekleri, ihtiyaçları keşfetmesi
ve kendi öz değerlerini algılamasına göre kariyeri üzerinde yaptığı düzenleme ve
biçimlendirmelere dayanmaktadır. Her birey birbirinden farklı kişisel özelliklere ve kariyer
algılarına sahiptir. Kişilik özellikleri; birey için biricikliği, kariyer değerleri ise kendilik
esasını temel almaktadır. Dolayısıyla, kişilik özellikleri ve kariyer değerleri arasında
yadsınamaz bir ilişki söz konusudur. Araştırmanın örneklem çerçevesini, Kayseri’de kurulu
bulunan üniversitelerde okuyan ve Z Kuşağı kapsamında ki Üniversite öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, Soto & John (2017) tarafından geliştirilen
kısaltılmış “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve Edgar Schein (1990) tarafından
geliştirilen “Kariyer Değerleri Ölçeği” kullanılarak, anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde
edilen veriler istatistik programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
kişilik özelliklerinin alt boyutları ile kariyer değerlerinin alt boyutları arasında pozitif yönlü
ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Kariyer Değerleri, Kişilik Özellikleri
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THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON CAREER VALUES: A STUDY FOR
GENERATION Z
Abstract
The career process and business life, in which individuals are prepared to continue their lives
in the best conditions, begins with the comprehension of personal skills and values. The main
determining element of awareness related to values in business life is career perception and
career values. Career values that guide the business lives of individuals; it consists of personal
characteristics, abilities and values. Today, these values show different effects on generations.
It is known that there are variations in generational definitions and classifications. The
consistency between the behavior patterns of individuals who lived in identical years and
shared similar social and cultural areas led to the classification of these generations. It is
observed that the differences between generations are shaped by the cultural phenomena they
experience. With technological developments reaching advanced dimensions and
encompassing daily life, technology has become the primary factor affecting generational
classifications. In this process, Generation Z, whose life is shaped by technology, has
emerged. The career determination process for Generation Z; The individual's values are
revealed as a result of the combination of perceptual behaviors and the social assistance
processes, he receives from his environment. From this point of view, the aim of this study
was determined as outlining the effect of personality traits on career values in the Generation
Z sample. Personality traits are essentially unchanging consistent behaviors that distinguish
the individual from other individuals, differentiate him, reveal that he is unique and unique.
Career values, on the other hand, are based on the arrangements and shapes made by the
individual on his / her career according to his / her ability to discover the talents, needs and
perception of his own self-values. Each individual has different personal characteristics and
career perceptions. Personality traits; it is based on uniqueness for the individual and career
values are based on the principle of self. Therefore, there is an undeniable relationship
between personality traits and career values. The sample framework of the study consists of
university students studying in universities established in Kayseri and within the scope of
Generation Z. The data used in the study were obtained by survey method using the
abbreviated "Five Factor Personality Traits Scale" developed by Soto & John (2017) and the
"Career Values Scale" developed by Edgar Schein (1990). The obtained data were analyzed
through statistical programs. According to the results of the analysis, it was found that there
was a positive and significant relationship between the sub-dimensions of personality traits
and the sub-dimensions of career values.
Keywords: Generation Z, Career Values, Personality Traits
Note: This study is derived from the master's thesis titled "The Effect of Personalıty
Characterıstıcs in Explaınıng Career Values: A Study on Generation Z".
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ÖZET
Ekonomi Politikası kavramı, bir devletin tayin ettiği iktisadi gayelere ulaşması adına meydana
getirdiği politikadır. Tümel anlamda makroekonomik istikrarın hangi doğrultuda ve ne şekilde
başkalık yapılacağına, iktisadi büyümeyi arttırmak, enflasyonla mücadele gibi tutumları
içermektedir.
Savaş finansmanında meşakkatli hallerle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti, o dönemlerde
kaynakların kısıtlılığı sebebiyle borçlanmaya gitmiştir. Osmanlı Devleti’ nin yıkılmasının
ardından Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Yeni kurulan bu
devlet, ekonomik durumu görmek ve canlandırmak gayesiyle; 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri
arasında İzmir İktisat Kongresi’nde toplanmıştır. Bu dönemde devlet, özel sektörü çeşitli
düzenlemelerle yatırım yapmaya teşvik etmiş, fabrikalar kurulmuş ve sanayi sektörü
canlandırılmıştır. Atatürk dönemi maliye politikalarının en önemli amacı; halkı zor duruma
düşürmeden devlet bütçesini dengelemektir. Atatürk dönemindeki para politikasının temel
amacı ise, devlet harcamaları ve kaynakları arasında kalıcı bir denge kurarak enflasyonu
önlemektir. Mustafa Kemal dönemi uluslararası ekonomi politikasının en büyük gayesi ise,
Türk lirasının döviz karşısında değersizleşmesinin önüne geçmek ve Hazine Müsteşarlığı'nın
enternasyonal piyasadaki kredibilitesini artırmaktır.
Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 yılında kurulmuştur. Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 tarihinde
yapılan seçimle 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirmiştir. Demokrat Parti dönemi
tamamıyla irdelendiğinde, parti programında bahsedildiği gibi müdahaleci devlet anlayışından
piyasa ekonomisine taşınılmasıyla, özel ve kamu girişimciliği arasında denge sağlamak yerine
özel girişime taviz veren politikalar uygulamak istemiştir. Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960
Askeri Müdahalesi ile iktidardan indirilmiştir. Demokrat Parti 9 Eylül 1960 tarihinde
kapatılmıştır.
1980 senesinde istikrar programı yürütmeye konulmuş, 1981 senesinde ise kesin bir şekilde
uygulanmıştır. Türkiye ekonomisinin 1977 senesinden sonra ana problemlerinden olan hızlı
enflasyon önlemler alınarak 1981 senesinde hakimiyet altına alınmıştır. 1991 yılı Körfez
Savaşı nedeniyle bankacılık sektöründeki baskılardan dolayı zor bir dönem olarak kayıtlara
geçmiştir. 2000 yılının başlarında program istenilen makroekonomik getiriler sağlamıştır.
1980 senesinden bu yana enflasyon en düşük raddeye inmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Bütçe, Para Politikası, Sanayileşme.
Jel Numaraları: E520 - H61 – E500 – O14
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A STUDY ON ECONOMIC POLICIES OF REPUBLIC PERIOD
ABSTRACT
The concept of economic policy is a policy, which a government produces for reaching
economic goals it determined. In universal sense, it includes attitudes regarding in which
direction and in which way macroeconomic stability will be changed, increasing economic
growth and struggle with inflation.
In financing war, Ottoman State facing to some difficulties was obliged to be borrowed in that
period due to restricted resources. Following the collapse of Ottoman State, Turkish Republic
was founded. This newly founded state held İzmir Economic Congress between the dates of
February 17 and March 4, 1923. In this period, government encouraged private sector to
invest with the various regulations; factories were founded and industrial sector was
stimulated. The most important aim of fiscal policy in Atatürk period is to balance
government budget without entrapping people. The main aim of monetary policy in Atatürk
period, balancing between government expenditures and resources, is to prevent inflation. The
greatest aim of international economic policy of Mustafa Kemal period is to prevent from
devaluing against foreign currency and increase credibility of Undersecreteriat for Treasury in
international market.
Democrat Party was found on January 7i 1946. This part terminated single party period of 27
years with the election made on the date of May 14, 1950. When the period of democrat Party
is completely scrutinized, as mentioned in party program, with passing from interventionist
government approach to market economy, [it will be seen that] this party applied the policies
prioritizing private enterprise instead of balancing between private and public enterprise.
Democrat Party Power was ended by May 27, 1960 Military Intervention. Democrat Party
was closed on the date of September 9, 1960.
In 1980, stability program was put into force and, in 1981, it was tightly applied. High
inflation, which is one of the main problems of Turkey economy after 1977, was controlled in
1981, preventing precautions. The year 1991, because of Gulf War and of the pressures on
banking system, was recorded as a difficult period. In early 2000, the program provided the
desired macroeconomic returns. Since 1980, inflation lowered to the lowest level.
Keywords: Inflation, budget, Monetary Policy, Industrialization.
Jel Numbers: E520 - H61 – E500 – O14
GİRİŞ
Ekonomi politikaları, devletin belirlediği ekonomik amaçlara erişebilmesi adına
oluşturdukları politikalardır. Ekonomik büyümeyi arttırma ve enflasyonla mücadele gibi
yaklaşımları kapsamaktadır. Ekonomi politikalarının en temel amaçları; üretimi çoğaltmak,
fiyat stabilizasyonunu sağlamak, tam istihdama erişmek, adil gelir dağılımı sağlamaktır.
Osmanlı Devleti savaş sonrası büyük ekonomik darbeler almış, halk ekonomik olarak zor
durumda kalmıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal önderliğinde bu
durumu düzeltmek ve halkı refaha kavuşturmak amacıyla ekonomi politikaları
oluşturulmuştur. Atatürk dönemi ekonomi politikaları, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin
temelini oluşturmuştur. Atatürk döneminde; tarım ve sanayi gibi iki önemli sektör
güçlendirilmiş, T.C. Merkez Bankası kurulmuş, uygulanan para politikalarıyla da ekonomi
sağlam temellere dayandırılmıştır. Ekonomi, Mustafa Kemal döneminde diriliş göstermiştir.
1950 yılında 27 yıllık tek parti rejimine son veren Demokrat Parti iktidara gelmiştir.
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Demokrat Parti dönemi tamamıyla irdelendiğinde, parti programında bahsedildiği gibi
müdahaleci devlet anlayışından piyasa ekonomisine taşınılmasıyla, özel ve kamu girişimciliği
arasında denge sağlamak yerine özel girişime taviz veren politikalar uygulamak istemiştir.
Demokrat Parti döneminde tarım ve sanayi güçlendirilmiş, fabrika sayıları arttırılmıştır.
Tarımda makineleşmeye geçilmiştir. DP dönemi, Türk siyasi hayatı açısından en kritik dönüm
noktalarından da biridir. DP askeri müdahaleyle iktidardan indirilmiştir. 1960-1980 dönemi
ise; Türkiye'de kamu açığı ve planın uygulanmasındaki duyarlılığın devamlılığı azaldığında iç
ve dış borcun arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum sadece planlama disiplinini bozmakla
kalmayıp, Verimli yatırım için kaynakların kısa ve uzun vadeli kullanılmaması gibi olumsuz
etkileri de beraberinde getirebilmektedir. 1980 ve sonrasında ise çeşitli politikalar
uygulanmış, erken seçime gidilmiş ve Körfez Savaşı çıkmıştır. Enflasyonla mücadele edilmiş,
krizler Türkiye’ nin peşini bırakmamıştır.

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI
Başarıyla sonuçlanan savaşın ardından İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Atatürk döneminin
maliye politikalarının en önemli amacı; halkı zor duruma düşürmeden devlet bütçesini
dengelemektir. Kurulan yeni devletin hızlı bir biçimde kalkınması için, devlet bütçelerinin,
yatırımlara ve yatırımcılara ayırmak amacıyla bütçe fazlası vermesi amaçlanmıştır. Atatürk
iktisat siyasetini iki temel üzerine kurmuştur: Tam Bağımsızlık ve Ulusallık. Bu politikalar,
uygulamada kaldığı dönemler boyunca ulusal ve uluslararası konjonktürde meydana gelen
değişmelere göre şekillenmiş ve gelişmiştir. Hiçbir zaman bu iki ilkeden taviz verilmemiştir.
Milletin kalkınması öncelikle ülkenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır (Aktan,
1998).
İzmir İktisat Kongresi
Savaş sonrası ekonomik durumu görüşmek ve canlandırmak amacıyla, 17 Şubat- 4 Mart 1923
tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır (Aktan, 1998). Başkanlığını Kazım
Karabekir’ in yaptığı kongre Mustafa Kemal’ in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Kongre
Genel Kurulu'nun iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki; tüccarlar, işçiler, sanayiciler,
çiftçiler ve hemen hemen birçok meslek kuruluşunun temsilcilerinin kongreye katılarak bu
grupları siyasi yönetimle birleştirmesi, ikincisi ise yönetimin sermaye sahiplerine güvenceler
vermesidir (Kepenek ve Yentürk, 2001).
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar tümel olarak şunlardır;
1- Anonim şirketlerin oluşturulmasına yardımcı olmak,
2- Milli Bankaların oluşturulmasına katkı sağlamak,
3- Demiryolları yapımının iktidar tarafından plana dâhil edilmesi,
4- Endüstriyi ihya etme,
5- Milli ürün kullanımı,
6- Amele olarak adlandırılan emekçi kesime bundan böyle işçi denilmesi ve dernek hakkı
bahşedilmesi,
7- Ana yurtta ticaretin tümüyle özgürleştirilmesi.
Bütçe Politikaları
Atatürk döneminde uygulanan maliye politikaları, İzmir İktisat Kongresi’nde
kararlaştırılmıştır. İzmir İktisat Kongresi kapsamında alınan kararlardan olan ekonomik yapı
ve kurumlar oluşturulamaya başlanmıştır. 1923-1929 arası dönemde devlet, özel sektörü
çeşitli düzenlemelerle yatırım yapmaya teşvik etmiştir. Bu dönemde girişimcilik teşvik
edilmiştir.
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Bu dönemde mali disiplin kavramı, kontrollü para yönetimine ve bütçe denkliğine
dayatılmıştır. Kontrollü para yönetimi ışığında döviz kuru sabitlenmeye çalışılmıştır. Devlet,
esas aldığı gelir ve gider denkliği, bütçe açıkları ve bütçe açıklarından kaynaklanan iç ve dış
borçlanmadan kaçınmıştır.
1930–1938 döneminde uygulanan maliye politikaları, 1929 krizi ve Lozan antlaşması gibi
nedenlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Liberal ekonomi anlayışından devletçilik
politikasına geçiş olmuştur. Bu dönemde; piyasa ekonomisi esas alınmış, iktisadi krizden
çıkmak ve sanayileşip kalkınabilmek amacıyla devletin daha çok yatırım yapması ve
ekonomiye müdahalede bulunması gibi gereklilikler kabul edilmiştir.

Vergi Politikaları
Atatürk döneminde uygulanan maliye politikaları, hazinenin gerek yurt dışı gerekse de yurt
içinde sağlam bir konumda bulunması amacına dayanmaktadır. 1923-1929 döneminde halka
zorluk çıkaran vergi, harç ve resimler kaldırılmıştır. Bunların yerine halkın yükünü hafifleten,
gelir düzeylerine uygun olarak şekillendirilebilen vergiler getirilmiştir. Vergide devrim,
Atatürk döneminde olmuştur. Bu dönemde, devlet bütçesinin üçte birini sağlayan aşar vergisi
kaldırılmıştır. Aşar vergisinin kaldırılmasından sonra düşen gelirler, harcamalar üzerinden
alınan vergilerle giderilmek istenmiştir. Bu sebeple 1926’ da Umumi İstihlak Vergisi
çıkarılmıştır. Yine bu dönemde sanayi ve ticaret sektöründe temettü vergisi kaldırılmış, onun
boşluğu kazanç vergisiyle doldurulmuştur. 1926 yılında 797 sayılı kanunla Veraset ve İntikal
Vergisi yürürlüğe girmiştir. 1930–1938 döneminde; 1929’ da yaşanan Büyük Buhran,
Türkiye’de uygulanan vergi politikalarında da pay sahibi olmuştur. 1929 Büyük Buhranı ’nın
bütçeye karşı tesirlerini azaltmak amacıyla, yeni iki vergi uygulamaya konmuştur. 1931’ de
İktisadî Buhran Vergisi uygulamaya konulmuştur. 1932’ de bütçe açığını sonlandırmak
amacıyla bütün istihkak ve tediyelerden, İktisadî Buhran ve Kazanç Vergilerinin
çıkarılmasının ardından kalan tediye meblağsından %10 oranında Muvazene Vergisi’nin
tahsil edilmesine karar kırılmıştır. Çıkarılan bu vergiler geçici vergi olarak uygulamaya
konulmuş fakat 1951 yılına kadar uygulanmaya devam edilmiştir.
Para Politikaları
Atatürk dönemindeki para politikasının temel amacı; devlet harcamaları ve kaynakları
arasında kalıcı bir denge kurarak enflasyonu önlemektir. Atatürk, Türk para piyasasının Türk
kontrolünde ve Türk elinde olmasını istemiş, ekonomiyi bu amaca doğru yönlendirmiştir.
Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yedi yılında merkez bankasının olmaması, para politikası
açısından çok ciddi sınırlamalar yaratmıştır. Bilindiği gibi, merkez bankaları, ekonomideki
emisyon miktarını doğrudan doğruya saptayabildikleri gibi, para arzını oluşturan diğer parasal
büyüklükleri (vadeli ve vadesiz mevduatlar, krediler) de dolaylı yollardan etkileme, daraltıp,
genişletme olanağına sahiptirler (Yay, 1998). Atatürk’ün 15 yıllık iktidarı boyunca yıllık
ortalama %4-6 büyüme oranına rağmen enflasyon olmamıştır. 1929 yılında çeşitli nedenlerle
ortaya çıkan dengesizlik, 1930 yılı sonunda alınan tedbirlerle giderilmiştir. 1929 İstikrar
Programı, Türkiye'nin ilk istikrar programıdır. Bu dönemde devlet harcamaları azaltılmış ve
gelirler artırılmıştır. Bunun sonucunda Türk lirasının değeri desteklenmiştir.
Kalkınma Planları
Mustafa Kemal, 1931 yılında ilk demokratik kalkınma planlarını hazırlamaya başlamıştır.
Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla şekillenen ülke ekonomisinin, tüm sektörlerindeki
faaliyetlerine sağlam bir plan, proje ve analiz getirmiştir. Bilinçli harcama ilkelerini,
demokratik kalkınma planları ile büyük bir ekonomik reform olarak Türkiye’ye sunmuştur.
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Mustafa Kemal, 1933-1938 yılları için ilk sınai kalkınma planını ve 1938-1944 yılları için
ikinci sınai kalkınma planını kendisi yürütmüştür. Liberal ve demokratik görüşler, birinci ve
ikinci demokratik sanayi kalkınma planlarının temel felsefesini oluşturmuştur. 1933 yılında
açıklanan Birinci Sınai Kalkınma Planı ile Türkiye'nin ihtiyacı olan malların üretilmesi
amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda; Kayseri, Nazilli, Ereğli, Bakırköy’de tekstil,
Malatya’ da iplik ve dokuma, Karabük’te demir ve çelik, İzmir’de kâğıt fabrikaları
kurulmuştur. İkinci Sınai Kalkınma Planı doğrultusunda yatırım ve ara malların imal edildiği
sanayi tesisleri kurulmuştur (Polatoğlu, 2017).

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI
Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 yılında kurulmuştur. Demokrat Partinin kısa adı ‘’DP’’ dir.
Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimle 27 yıllık tek parti dönemini sona
erdiren, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan Türk siyasi partisi
unvanını almıştır. Demokrat Parti; 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmıştır. On yıl
süresince (1950-1960) iktidarda kalmıştır. Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi
ile iktidardan indirilmiştir. Demokrat Parti 9 Eylül 1960 tarihinde kapatılmıştır. Demokrat
Parti dönemi tamamıyla irdelendiğinde, parti programında bahsedildiği gibi müdahaleci
devlet anlayışından piyasa ekonomisine taşınılmasıyla, özel ve kamu girişimciliği arasında
denge sağlamak yerine özel girişime taviz veren politikalar uygulamak istemiştir.
Tarım Politikaları
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda her branşta olduğu gibi tarım branşında da
geri ve ilkel bir üretim şekli devralınmış, 1923- 1949 seneleri arasında tarımın gelişmesine
yönelik vergi, toprak mülkiyeti ve kredi gibi hususlarda ciddi yapılanmalar yapılmıştır. Bu
hususta aşar vergisi kaldırılmış, tarımda özel mülkiyet hakkı tanınmış, toprak sahibi olmayan
köylüye toprak dağıtılmıştır. 1929 Ekonomik Buhranı ile beraber tarımsal ürünlerin ihracatı
düşmüş, devlet çiftçiye güvenli ortam sağlamak gayesiyle destekleme alımlarına başlamıştır.
Bu sayede Tarım Satış Kooperatifleri kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra tarımsal
üretimdeki dengesizlik sebebiyle tarım sektörünün büyüme hızı, nüfus artış hızının altında
seyretmiştir. Ürün yokluğunun meydana getirdiği karaborsanın önüne geçilememiştir (Takım,
2012). 1945 senesinin ardından ekonomik kalkınma için yetecek kadar sermaye ihtiyacına
ulaşamayan Türkiye, tüm ümitlerini yapılacak dış yardımlara bağlamıştır. Savaşın ardından
hazırlanan plan ve programlar tümüyle bu hususta şekillenmiştir.
DP hükümetinin tarımda ulaştığı başarının sebepleri şunlardır;
1- Devlet topraklarının belirli bir kesimi köylüye dağıtılmış, boş topraklar işletmeye açılmış
ve meraların bir kesimi ekim alanı şekline çevrilerek tarımsal alan büyütülmüştür.
2- Gizli işsiz sınıfında olan halkın bir kesimi yeni planlanan tarımsal alanlarda istihdam
edilerek, DP hükümeti ilk yıllarında işsizliği düşürmüştür.
3- Tarım sektöründe emeğin karlılığını çoğaltmak hedefiyle kapsamlı bir biçimde
makineleşmeye çalışılmıştır. .Tarım için makine ve aletler ithal edilmiştir.
4- Tarımsal ürünlerin depolanması ve nakliyesi nedeniyle yeni tedbirlerin alınması, malların
cüzi bedellerle hemen elden çıkarılmasının önüne geçerek, asıl fiyatından satılması
istenmiştir.
5- Ziraat Bankası tarafından, tarım sektörünün kredi gereksinimi büyük oranda karşılanmış,
tarımsal ürün fiyatları yükseltilerek üreticilere daha fazla nakit girişi sağlanmıştır (Eroğul,
2003).
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Tablo1: 1950-1960 Döneminde Türkiye’de Tarımsal Üretim Göstergeleri
İşlenen Tarım
Alanı (Bin
Hektar)

Traktör
Sayısı
(Adet)

Buğday
Üretimi
(Bin Ton)

Arpa
Üretimi
(Bin Ton)

Tarım
Kredileri
(Milyon TL)

1950

14.542

16.585

3.870

2.040

412

1951
1952
1953
1954
1955

15.272
17.361
18.812
19.616
20.998

24.000
31.415
35.600
37.743
40.282

5.600
6.440
8.000
4.900
6.900

2.700
3.180
3.640
2.400
2.980

646
1.067
1.213
1.497
1.558

1956

22.453

43.727

6.400

2.900

1.888

Yıllar

1957
1958
1959
1960

22.161
44.144
8.300
3.650
22.765
42.525
8.550
3.600
22.940
41.896
7.850
3.300
23.264
42.135
8.450
3.700
Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2004).

2.108
2.161
2.313
2.392

Özetlemek gerekirse; Demokrat Parti’nin tarım politikası, ülkenin ekonomik kalkınmasının
kaynağı olarak kabul edilmiştir. İlk olarak makineleşmeden başlamak üzere çağdaş araç
kullanımının çoğalması tarım alanlarının büyütülmesi, verimlilik artışı, büyük ölçüde iklim
şartlarına bağımlı tarımsal üretimin çoğalmasına sebep olmuştur. Tarımsal malların pazara
çıkması, köylünün refah seviyesini artırmıştır. Köylerden kentlere göçü de arttırmıştır.
Şehirlerde yaşamını sürdüren nüfusun yükselmesi başta açık işsizlik olmak üzere bir grup
sosyal soruna da sebep olmuştur.

Sanayileşme Politikaları
DP döneminde; çimento, şeker, dokuma ve ihraç sanayi alanlarında yoğunlaşılmış, bakır ve
demir alanlarında sağlanan artışlarla da bu alanlarda gelişme gerçekleştirilmiştir. Şeker
üretimi, 11 fabrikanın üretime dâhil edilmesi sonucunda 1956 yılında 365.000 tonu geçmiştir.
Çimento üretimi ise 10 fabrikanın üretimiyle 330.000 tondan, 1960 yılında 1.700.000 tona
kadar yükselmiştir. DP’ nin on yıllık dönemi içinde dokuma sanayinde de %300’e yakın artış
sağlanmıştır. Tezgâh sayısı 1950’de 5.519 iken, 1960 yılında 15.820’nin üstüne çıkmıştır.
Sanayiye bağlı olarak elektrik üretiminde de artış sağlanmıştır (Yılmaz, 2019). 1956 yılında
Türkiye’deki pamuklu tekstil, çimento ve şeker üretimi talepleri karşılayacak duruma
ulaşmıştır. Üretime fazlaca katkı veren kamu denetimindeki fabrikalar, modern teçhizat ve
makinelerle donatılmıştır.
Para Politikaları
1950 yılı ardından yürütmeye sokulan para ve maliye politikalarının sonucu itibariyle 1951
senesinde fiyatlardaki yükseliş yinelenerek, 1954 senesinden sonra fiyatlar genel düzeyindeki
artışlar kalıplaşmıştır. Fiyatlar tümel düzeyinin artması sebebiyle ekonomi alanındaki
çalışmalara 1958 senesinin ağustos ayında çıkarılan stabilizasyon programı uygulaması
başlatılmıştır (Takım, 2012).
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1958 istikrar planına göre, 1956 yılından sonra hükümet iç fiyat kontrollerini frenleyecek ve
banka kredilerine üst sınır koyacaktır. Bu ortak görüşün arkasında ortaya çıkacak kredi,
bankalar aracılığıyla ülkenin tüm ekonomik işlerinin dengeli bir şekilde sağlanmasına
yöneliktir. Bu durumda, Türk Mahsulleri Ofisi’nin almış olduğu kredilerle birlikte 1959
başlarında Merkez Bankası'na geri ödeme koşulları getirildiğinde, faiz oranları arttıkça
krediler daralmıştır. Bunun sonucunda kredi faizleri yükselmeye başlamıştır.
Bu dönemde merkez bankasının, özgür para politikası uygulayamaması nedeniyle fiyatlar
genel düzeyindeki artış ithalat üzerindeki baskıyı artırmış ve dış ticaret açığı artmaya devam
etmiştir. 1955 yılına kadar herhangi bir değer kaybı yaşanmamıştır. Bu dönemde, Merkez
Bankası döviz borcunun geri ödeme sorumluluğunu üstlenirken, büyüme ile ilgisi olmayan
ithalatı kontrol edememesi nedeniyle merkez bankasının kısa vadeli döviz borcu giderek
artmıştır. Alınan dış krediler kullanılmakta ve kredi ithalatı nedeniyle Türkiye'nin ticari dış
borcu geri ödenememektedir.

1960-1980 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’ DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARI
1960-1980 Döneminde Uygulanan Maliye Politikaları
Maliye politikaları kamu harcamaları, gelirleri ve borçlanmalarından oluşmaktadır. Bu
politika sistemli ekonomik kalkınmayı özümseyen devletler için farklı bir değeri vardır. Kamu
gelirlerinin hangi toplumsal kısımlarından tahsil edildiği ve nerelerden ekonomiye
devredildiği, planlı gelişme politikasında ana fonksiyon edinmiştir. Ekonomik kalkınmanın
tasarlanması, kamu kesiminin yalnızca devletin eski işlevlerini yapmasıyla değil, hedeflenen
amaçlara erişmesiyle tartılmaktadır (Takım, 2011).
Vergi politikası hakkında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda iki ana görüş özümsenmiştir.
Birincisi, vergi kazançlarının kamu giderleri için planın kapsadığı yükselişi karşılayacak
seviyesini yakalamak, ikincisi de yatırım ve tasarruf isteğini özendirerek vergi sistemini
ortaya koymaktadır. Vergi sisteminde canlılığı yakalamak amacıyla vergilerin kazanç
elastikiyetinin yükseltilmesi, verginin tabana genişlemesi ve alansal düzlemde vergi yükü
ölçüsüzlüğünün giderilmesi öngörülmüştür. Özel yatırımları ve tasarrufları özendirmek
gayesiyle de ilk olarak gelir vergisinde amortisman metodolojisiyle mevduat indirimi,
alengirli harcamayı vergilendirme, ihracatı özendirme ve tarımda karlılığı yükseltecek vergi
sistemi hazırlamak hedefiyle vergi iadesi önemleri önerilmiştir. İBYKP’ de amaçlanan vergi
düzenlemeleri hakiki olarak, birinci planı andırmakla beraber ek olarak bir kısım
düzenlemelerin meydana getirilmesi ve vergi idaresinin dinamiğinin edinilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Belirlenen planlı dönemin ilk zamanlarında verginin yaygınlaştırılması ve ilave
vergiler hakkında planlama ile iktidar arasında düşünce farklılığı, iktidarın önceliği
doğrultusunda olmuştur. Verginin tabana genişlemesi ve ilave vergi yerine borçlanma
seçeneği tercih edilmiştir (DPT, 1996).
BBYKP ‘ de gelir artırımına yönelik alınan önlemler sebebiyle kamu gelirleri bir önceki
döneme göre yükselmiş ancak kamu harcamalarını karşılayabilecek düzeyde
gerçekleşmemiştir. BBYKP zamanında amaçlanan vergi geliri seviyesine ulaşılamamasının
sebepleri şu şekilde özetlenebilir (DPT, 1963):
1- Vergide yeniliğin düzenlenememesi ve vergi kontrol düzeneğinin cılızlığı,
2- Planda belirtilmesine karşın verginin tabana genişlemesinin sağlanamaması,
3- Ulusal idareler yeniliğinin gerçekleştirilememesi ve kaynaklarının kıt olması,
4- KİT’lerin iyi bir biçimde çalışmalarına ortam oluşturacak yasal düzenlemelerin
uygulanamaması,
5- Vergi kazançlarının çoğu dolaylı vergilerden oluşmasına rağmen dolaysız vergilerin
ölçütlerinin arttırılamaması, vergi gelirinin azalmasına sebebiyet vermiştir.
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1960'larda fiyat artışları sınırlı kalırken, 1960'ların sonlarında planlı kalkınma döneminin
başlangıcında fiyatlar hızla yükselmeye başlamış, kamu harcamalarını bütçe açıklarıyla
finanse edilmiştir. Bu sebeple ekonominin arz-talep dengesi bozulmuştur. İBYKP’ de kamu
tarafından bulunulacak yatırımların boyutu ve alansal dağılımı yapısal değişime layık bir
biçimde tespit edilmiştir.
Bu dönemde gerçekleştirilecek maliye politikasının gayesi; uzun dönemde, gelir dağılımını
iyileştirmek, ekonomik etkinlikleri planın önceliklerine göre yönlendirmek ve planın
beklediği kaynak artışlarını sağlamak, kısa dönem için ekonominin genel dengesini
sağlamaktır (DPT, 1977).
Türkiye'de kamu açığı ve planın uygulanmasındaki duyarlılığın devamlılığı azaldığında iç ve
dış borcun arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum sadece planlama disiplinini bozmakla kalmayıp,
Verimli yatırım için kaynakların kısa ve uzun vadeli kullanılmaması gibi olumsuz etkileri de
beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca, kötü borç yönetimiyle birlikte yatırımlara ayrılan
kaynakların sayısının düşmesi, proje birikimleri ile beraber tamamlanma zamanlarının
uzamasıyla kamu hizmetlerinin kısık düzeyde ilerlemesine sebep olmaktadır.
Planlama döneminde, borç geri ödemeleri ve cari açık, yüksek büyüme oranlarına ulaşmak
için dış kaynak ihtiyacını hızla artırmıştır. Türkiye'nin büyüme hızının belirlenmesinde
BBYKP kullanılmış ve bu büyüme oranına ulaşmak için milli gelir kullanılarak yurt içi veurt
dışı tasarruf ihtiyaçları hesaplanmıştır.

1980-2000 DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI
24 Ocak 1980’ de yeni bir ekonomi politikası hayata geçirilmiştir. “Yapısal Uyum Programı”
ve “Yapısal Değişim Programı” olarak da bilinen 24 Ocak 1980 İstikrar Kararlarının temel
ilkelerini aşağıdaki gibi belirtilmektedir (Parasız 2001);
1- Ekonomik yönetişimde karar almanın bütünlüğünü, uyumunu sağlamak ve tutarlılığı için
mikro düzeyde engellemeler değil, makro düzeyde insicamlı kararlar almak gerekmektedir.
2- İmalat ve ihracatta dinamizm ve özel sektör potansiyeli en üst seviyede kullanılmaktadır.
3- Enflasyon kontrol altına alınmalı, para-kredi politikası izlenmelidir.
4- Yeni yatırımlar yapılmadan, mevcut boş kapasitenin kusursuz olarak sağlanmalıdır.
5- İhracatın çoğaltılması için esnek ve gerçekçi döviz kuru politikası seyredilmelidir.
6- Mali kurumlar aracılığıyla tasarrufların çoğaltılması ve yönlendirilmesi amacıyla gerçekçi
faiz politikası seyredilmelidir.
1980 yılında uygulanan istikrar programı 1981 yılına kadar tam olarak uygulanmamıştır.
1977’den bu yana Türkiye ekonomisinin en ciddi sıkıntılarından hızlı enflasyon, 1981 yılında
istikrar programı önlemleri ile durdurulmuştur (TCMB 1982).
1983’ de, 1980’den beri uygulanan para- kredi ve kambiyo politikalarına ekonomik istikrarın
oluşması amacıyla devam edilmiştir. Fakat, 1983’ de, istikrara amaçlı politikalara devam
edilse de cari işlemler dengesinde ve para şişkinliği süratinde hedef belirlenen denge ve
oranlara erişilememiştir. İstikrara ulaşılması sıkı para politikası ile, özel sektörde işletmeleri
daha güvenli kaynak yapıya eriştirici önlemler almaya teşvik etmek, kamu kısmında da
Merkez Bankası’nın bir para desteği kaynağı olarak gözükmesinden vazgeçilmesi
hedeflenmiştir. Kamu kısmında, arzu edilen istikamette gelişme yaşanırken, özel kesimde
para desteği sıkıntısı sürmüştür.
1986 senesi para politikası programı kısmından, değişim döneminin temeli olmuştur. Bu
değişim döneminin misyonu, kamu ve özel kesiminin portföy yapısına direkt etki etmesiyle
oluşan para politikası yerine, toplam rezerv yönetimine dayalı finans ve kredi politikalarının
uygulanmasıdır. 1986'da bankaların likidite ve zorunlu karşılıkları rutin olarak karşılaması
için ek şartlar getirilmiştir.
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1988 senesi, Türk lirası açısından bulundurulan tasarrufların çekiciliğini ve dolayısıyla Türk
lirasına olan talebi çoğaltmak, ihracatı yeniden ayağa kaldırmak, ithalatı durdurmak ve kamu
harcamalarını azaltarak ekonomideki fazlaca sıcaklığı düşürmek gayesiyle birkaç tedbirin
alınmasına neden olmuştur. 1988 senesi, mali piyasalarda aşırı likiditenin neden olduğu bazı
dengesizliklerle başlamış ve bunların düzeltilmesi için sert tedbirler alınması gerekmektedir.
Bu tedbirler paralelinde para politikası uygulanmıştır. Öncelikli olarak para arzını yönetmeye
ve Türk lirasının değerini artırmaya yönelik politikalar izlerken piyasa fonksiyonları ve piyasa
etkileşimlerini dikkate alarak hareket edilmiştir (TCMB 1989).
1989 dönemi bitimine kadar Merkez Bankası kredisi, para politikası aygıtı olarak değil,
kalkınma finansmanı için seçici bir kredi politikası aygıtı olarak yararlanılmıştır. Ekim
1989'da alınan bir kararla merkez bankasının orta ve uzun vadeli borç verme politikası sona
ermiştir. Kabul edilen yeni kredi politikası, Merkez Bankası reeskont olanaklarını bankacılık
alanının satın alma gücünü belirlemek için tahsis edilen kısa vadeli kredilerle daraltılmıştır
(TCMB, 1990).
1991 dönemi, para politikasının yürütülmesi bakımından sıkıntılı bir dönem olmuştur. 1991
senesi Körfez Savaşı nedeniyle bankacılık sektörü için de sancılı bir dönem olmuştur. Türk
lirası mevduattan, kredi mektuplu döviz tevdiat ve döviz tevdiat hesaplarındaki mevduat
hesaplarından ciddi ölçüde çıkışlar yaşanmıştır. Bu dönemde hiçbir sınırlama nakledilmemiş
fakat, mevduatlarda yaşanan çıkışlar faizleri ve kurları artırmıştır. Yine bu dönemde yaşanan
siyasal olaylar, piyasalarda meçhul olaylara sebep olmuştur. Meçhullükler kurlar üstünde
ciddi zorlamalara sebebiyet vermiştir. Böylesine bir halde Merkez Bankası, rezervlerde
önemli kayıplar yaşamadan, döviz kurlarındaki devamsızlığı minimuma çekmek amacıyla bir
politika yürütülmüştür TCMB, 1992).
Merkez Bankası mali pazarlarda devamlılığın sürdürülmesini amaçlamış, kur ve faizlerin
devamlı tutumunu hedeflemiştir. Bu hususta, yükselen likiditenin kurlar üzerindeki kısıtlayışı,
rezerv yokluğuna sebebiyet vermeden denetlemeye uğraşılmıştır. 5 Nisan 1994’te istikrar
programı yürürlüğe konulmuştur. Amaçları ve alındığı platform nazarında geçmiş istikrar
programlarından değişiklik sunmaktadır. Buna ek olarak, 1980 yılı sonrası serbestleşme ile
emtiaların, paranın ve döviz piyasasının özgürce çalışmasını başarmıştır. 5 Nisan Kararları
kısa ve uzun vadeli amaçları barındırmaktadır. Kısa dönemli hedefler; ihracatı hızlandırmak,
enflasyonu azaltmak, Türk Lirasına tekrardan süreklilik kazandırmak, değişen kamu
dengelerini tekrardan oluşturmak amaçlanmıştır. Uzun vadeli ise; ekonomide yapısal
değişikliği başarmak amaçlanmıştır.
Türkiye-IMF arasında gerçekleştirilen Stand-By anlaşmasının tamamlanması, Gümrük
Birliği'ne katılması, 1995 dönemi bitimi erken genel seçim ve aynı dönem içerisinde meydana
gelen iktidar değişikliklerinin piyasalar konusunda meydana getirdiği bilinmezlikler 1996
döneminin özetlemektedir.
1998 dönemi, TCMB'nin finansal piyasalarda istikrarı gözlemlediği ve bir yandan para
politikasını, diğer yandan maliye politikasını değiştirerek enflasyonla mücadele kararlılığına
katkı sağlamaya çalıştığı bir dönem olmuştur. Maliye politikasındaki değişikliklere yanıt
olarak oluşturulan 1998 bütçesi, özellikle birincil finansman alanında önemli bir gelişme
sağlamıştır. Bütçe dengesi ile başlayan bu iyileştirmeler, para politikasının uygulanmasına ve
enflasyon tahminlerinin uygulanmasına olumlu yansımıştır (TCMB, 1999).
1998 yılında olduğu gibi 1999 yılında da uygulanan para politikası enflasyonun
düşürülmesine ve finansal piyasaların istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla
kararlaştırılmıştır. Ağustos 1998’ de Rusya’da ekonomik kriz meydana gelmiştir. 1999 yılı,
Türkiye’ de seçim olması nedeniyle siyasi ve ekonomi bakımından belirsizliklere neden
olmuştur.
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SONUÇ
Savaş sonrası ekonomik durumu görüşmek ve canlandırmak amacıyla, 17 Şubat- 4 Mart 1923
tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Atatürk döneminde uygulanan maliye
politikaları, İzmir İktisat Kongresi’nde kararlaştırılmıştır. İzmir İktisat Kongresi kapsamında
alınan kararlardan olan ekonomik yapı ve kurumlar oluşturulamaya başlanmıştır. 1923-1929
arası dönemde devlet, özel sektörü çeşitli düzenlemelerle yatırım yapmaya teşvik etmiştir.
Atatürk döneminde uygulanan maliye politikaları, hazinenin gerek yurt dışı gerekse de yurt
içinde sağlam bir konumda bulunması amacına dayanmaktadır. 1923-1929 döneminde halka
zorluk çıkaran vergi, harç ve resimler kaldırılmıştır. Bunların yerine halkın yükünü hafifleten,
gelir düzeylerine uygun olarak şekillendirilebilen vergiler getirilmiştir. Vergide devrim,
Atatürk döneminde olmuştur. Bu dönemde, devlet bütçesinin üçte birini sağlayan aşar vergisi
kaldırılmıştır. Atatürk dönemindeki para politikasının temel amacı; devlet harcamaları ve
kaynakları arasında kalıcı bir denge kurarak enflasyonu önlemektir. Atatürk, Türk para
piyasasının Türk kontrolünde ve Türk elinde olmasını istemiş, ekonomiyi bu amaca doğru
yönlendirmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yedi yılında merkez bankasının olmaması,
para politikası açısından çok ciddi sınırlamalar yaratmıştır. Mustafa Kemal, 1931 yılında ilk
demokratik kalkınma planlarını hazırlamaya başlamıştır. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla
şekillenen ülke ekonomisinin, tüm sektörlerindeki faaliyetlerine sağlam bir plan, proje ve
analiz getirmiştir. Bilinçli harcama ilkelerini, demokratik kalkınma planları ile büyük bir
ekonomik reform olarak Türkiye’ye sunmuştur. Mustafa Kemal, 1933-1938 yılları için ilk
sınai kalkınma planını ve 1938-1944 yılları için ikinci sınai kalkınma planını kendisi
yürütmüştür. Liberal ve demokratik görüşler, birinci ve ikinci demokratik sanayi kalkınma
planlarının temel felsefesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda
her branşta olduğu gibi tarım branşında da geri ve ilkel bir üretim şekli devralınmış, 19231949 seneleri arasında tarımın gelişmesine yönelik vergi, toprak mülkiyeti ve kredi gibi
hususlarda ciddi yapılanmalar yapılmıştır. Bu hususta aşar vergisi kaldırılmış, tarımda özel
mülkiyet hakkı tanınmış, toprak sahibi olmayan köylüye toprak dağıtılmıştır. 1929 Ekonomik
Buhranı ile beraber tarımsal ürünlerin ihracatı düşmüş, devlet çiftçiye güvenli ortam sağlamak
gayesiyle destekleme alımlarına başlamıştır. Bu sayede Tarım Satış Kooperatifleri
kurulmuştur. DP döneminde; çimento, şeker, dokuma ve ihraç sanayi alanlarında
yoğunlaşılmış, bakır ve demir alanlarında sağlanan artışlarla da bu alanlarda gelişme
gerçekleştirilmiştir. Şeker üretimi, 11 fabrikanın üretime dâhil edilmesi sonucunda 1956
yılında 365.000 tonu geçmiştir. Çimento üretimi ise 10 fabrikanın üretimiyle 330.000 tondan,
1960 yılında 1.700.000 tona kadar yükselmiştir. DP’ nin on yıllık dönemi içinde dokuma
sanayinde de %300’e yakın artış sağlanmıştır. 1950 yılı ardından yürütmeye sokulan para ve
maliye politikalarının sonucu itibariyle 1951 senesinde fiyatlardaki yükseliş yinelenerek, 1954
senesinden sonra fiyatlar genel düzeyindeki artışlar kalıplaşmıştır. Fiyatlar tümel düzeyinin
artması sebebiyle ekonomi alanındaki çalışmalara 1958 senesinin ağustos ayında çıkarılan
stabilizasyon programı uygulaması başlatılmıştır. Maliye politikaları kamu harcamaları,
gelirleri ve borçlanmalarından oluşmaktadır. Bu politika sistemli ekonomik kalkınmayı
özümseyen devletler için farklı bir değeri vardır. Vergi politikası hakkında Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda iki ana görüş özümsenmiştir. Birincisi, vergi kazançlarının kamu
giderleri için planın kapsadığı yükselişi karşılayacak seviyesini yakalamak, ikincisi de yatırım
ve tasarruf isteğini özendirerek vergi sistemini ortaya koymaktadır. Vergi sisteminde canlılığı
yakalamak amacıyla vergilerin kazanç elastikiyetinin yükseltilmesi, verginin tabana
genişlemesi ve alansal düzlemde vergi yükü ölçüsüzlüğünün giderilmesi öngörülmüştür.
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24 Ocak 1980’ de yeni bir ekonomi politikası hayata geçirilmiştir. 1977’den bu yana Türkiye
ekonomisinin en ciddi sıkıntılarından hızlı enflasyon, 1981 yılında istikrar programı önlemleri
ile durdurulmuştur. 1983’ de, 1980’den beri uygulanan para- kredi ve kambiyo politikalarına
ekonomik istikrarın oluşması amacıyla devam edilmiştir. 1986 senesi para politikası programı
kısmından, değişim döneminin temeli olmuştur. 1991 dönemi, para politikasının yürütülmesi
bakımından sıkıntılı bir dönem olmuştur. 1991 senesi Körfez Savaşı nedeniyle bankacılık
sektörü için de sancılı bir dönem olmuştur. 5 Nisan 1994’te istikrar programı yürürlüğe
konulmuştur. 1998 dönemi, TCMB'nin finansal piyasalarda istikrarı gözlemlediği ve bir
yandan para politikasını, diğer yandan maliye politikasını değiştirerek enflasyonla mücadele
kararlılığına katkı sağlamaya çalıştığı bir dönem olmuştur. 1998 yılında olduğu gibi 1999
yılında da uygulanan para politikası enflasyonun düşürülmesine ve finansal piyasaların
istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kararlaştırılmıştır. Ağustos 1998’ de
Rusya’da ekonomik kriz meydana gelmiştir. 1999 yılı, Türkiye’ de seçim olması nedeniyle
siyasi ve ekonomi bakımından belirsizliklere neden olmuştur.
Özetle; Türkiye kurulduğu ilk günden bu yana ekonomik açıdan sürekli sorunlarla içi içe
kalmıştır. Farklı politikalara, görüşlere sahip iktidarlar gelmesine rağmen istenilen istikrar bir
türlü sağlanamamıştır.
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ÖZET
Ülke ekonomilerinin en büyük sorunları arasında enflasyon ve enflasyon belirsizlikleri
bulunmaktadır. Bu etkenlerin ortaya çıkardığı tahribatların engellenebilmesi ve istikrarın
sağlanabilmesi önem arz etmektedir. Bu sorunlarla mücadele eden kurum Merkez Bankaları
olmuştur. Bankaların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri İkinci Dünya
Savaşı’nda yaşanan gelişmelerden sonra olmuştur. Enflasyonla mücadele edilirken bankaya
yapılan müdahaleler sonucu enflasyon artış göstermektedir. Bu nedenle 1990’lara doğru
Merkez Bankalarının bağımsız olmasının önemi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Merkez
Bankaları bağımsız bir şekilde oluşturulmaya başlanmıştır.
Türkiye’de ise 2001 krizi sonrası 4651 sayılı yasa ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
bağımsız olmuştur. Bağımsız olmadan önceki otuz yılda ağır enflasyonların yaşandığı
görülmektedir. Enflasyon ile bağımsızlık arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu nedenle önem
arz etmektedir. Merkez Bankası bağımsızlığının düşük olduğu dönemlerde enflasyonun
arttığı, bağımsızlık sağlandıktan sonra ise enflasyonda bir düşüş olduğu görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2008 krizi ve sonrasında geleneksel para politikası
araçlarının etkinliğini arttırmayı amaçlamış ve yeni para politikası araçları geliştirmiştir.
Kullanılan temel araçlar ise faiz koridoru, zorunlu karşılıklar ve ROM, likidite yönetimidir.
Banka 2008 yılından itibaren bu araçları etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu nedenle ekonomide
iyileşmeler sağlanmıştır.
Merkez Bankalarının temel görevlerinden biri de fiyat istikrarını sağlamaktır. Çalışmamda
fiyat istikrarı açıklanmaya çalışılmıştır. Merkez Bankası para politikası yapıcısıdır. Bu
nedenle çalışmamda merkez bankası bağımsızlığı dönemler itibariyle incelenmiş ve fiyat
istikrarı ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır.
Türkiye dışında Avrupa, İngiltere, Almanya, Amerika, İspanya gibi ülkelerin Merkez
Bankalarına da yer verilen çalışmada, merkez bankalarının bağımsız olarak krizlere müdahale
etmeleri görüşü ile hükümete bağlı olarak müdahale etmeleri görüşü ele alınmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsızlığı vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Enflasyon, Merkez Bankası, Ekonomi.
Jel Kodları: E500 – E520 – E580 – O500
THE IMPORTANCE OF INDEPENDENCE OF CENTRAL BANK: CENTRAL BANK
OF TURKISH REPUBLIC
ABSTRACT
Among the biggest problems of country economies, there are inflation and inflation
uncertainties. That destruction these factors revealed can be impeded and that stability can be
provided have a great importance.
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The institutes struggling with these problems have been central banks. That banks cam
effectively perform their duties became possible the developments experienced after Second
World War. While struggling with inflation, as a result of interventions to bank, inflation
shows increase. Therefore, toward 1990s, the importance of independent central banks
emerged. In this period, central banks were begun to be formed independently.
In Turkey, after 2001 Crisis, with no.4651 law, Central Bank of Turkish Republic became
independent. In the thirty years before its becoming independent, it is seen that heavy
inflations are experienced. Therefore, determining the relationships between inflation and
independence gains importance. In the periods, independence of Central Bank is lower, it is
seen that inflation increases and, after providing independency, that there is a decrease in
inflation rate.
Central Bank of Turkish Republic aimed to increase the effectiveness of traditional monetary
policy instruments in and after 2001 Crisis and developed instruments of new monetary
policy. The main instruments used interest corridor, required reserves and ROM liquidity
method. Bank has effectively used these instruments beginning from 2008.Therefore,
improvements in economy were provided.
One of the main duties of central banks is also to provide price stability. In the study, price
stability was tried to be described. Central Bank is a monetary policy maker. Therefore, in our
study, independence of central bank was examined as of the periods and described by
associating with price stability.
In the study, given place to Central Banks of the countries such as United Kingdom,
Germany, USA and Spain other than Turkey, the view that central banks independently
intervenes to crisis and the view that they intervene to crises dependently on government were
discussed. Independence of Central Bank of Turkish Republic was emphasized.
Keywords: Monetary Policy, Inflation, Central Bank, Economy
Jel Numbers: E-500 – E520 – E580 – O500

GİRİŞ
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonucunda dünya para sistemindeki istikrarsızlığın
giderilmesi gerekliydi. Savaş sırasında birçok ülkenin savaşın finansmanı için banknot ihraç
etmesi ve birçok ülkenin etkilendiği bir durum söz konusuydu. Bunun için Brüksel’de
toplanan Milletler Arası Maliye Konferansı’nda altın standardı sistemine geçmek
düşünülmüştür. Fakat bu sisteme geçmek için birçok ülkede Merkez Bankası kurulması
gerekmektedir. İncelendiğinde Merkez Bankası’nın uluslararası para ve ekonomi açısından
büyük önem arz ettiği görülmektedir. Merkez Bankaları’nın Hükümet baskısı altından
kurtularak özerkliklerini kazanmaları da bu açıdan önem taşımaktadır. Ayrıca Merkez
Bankaları Herhangi bir ülkedeki para sorununu çözebilecek tek yetkili otoriteye sahiptir.
Merkez Bankaları ilk kurulduğunda savaşların finansmanı amacı taşımaktaydı. Günümüzde
ise fiyat istikrarını sağlamayı kendilerine görev edinmişlerdir. Fiyat istikrarının sağlanması ile
Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Enflasyonla ve onun
etkileri ile mücadele etmektedir.
Ülkemizde Merkez Bankasının oluşması için 1930 yılında bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarının
kabulü ile kâğıt paranın denetimi sadece Merkez Bankasına bırakılmıştır. Faaliyetlerine 1931
yılında başlamış ve en esas görevi paranın istikrarını korumak ve devletin haznedarlığını
yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yapısal, kurumsal ve para politikası
uygulamalarında yapılması gereken şeyler vardır. Bu nedenle dünyanın en iyi birkaç merkez
bankasından Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’ne uyum
sağlamaya çalışmaktadır.
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Türkiye’de enflasyon hedeflemesi hükümet ile birlikte belirlenmektedir. Türkiye hala yapısal
dönüşümünü tamamlayamamış ve tam rekabet piyasasını oluşturamamış durumdaydı.
Türkiye’de 2001 krizi sonrası 4651 sayılı yasa ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
bağımsız olmuştur. Bağımsız olmadan önceki geçen sürelerde ağır enflasyon dönemlerinin
yaşandığını görülmektedir. Enflasyon ile bağımsızlık arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu
nedenle önem arz etmektedir.
Türkiye dışında, Avrupa ülkelerinin merkez bankalarının bağımsızlık seviyeleri enflasyon
oranları hakkında analizler ve krizlerle mücadele politikaları hakkında bilgi verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bahsedilmiştir.

MERKEZ BANKACILIĞI TARİHÇESİ
1920’de Bürüksel’de Milletler Arası Maliye Konferansı toplanmıştır. 1. Dünya savaşı
ekonomik olarak çok pahalı bir süreç olmuştur. Savaş’ta olan ülkeler savaşın finansmanını
sağlamak için banknot ihraç etmeye başlamışlardır. Savaş sonrasında ise dünya para
sisteminde bir istikrarsızlık meydana gelmiştir. Bu istikrarsızlığın düzelmesi için bu konferans
kurulmuştur. Bu konferansta alınan karara göre altın standardına geçiş yapılacaktı. 24 Eylül- 8
Ekim 1920 yılından Brüksel’de 39 ülkenin temsilcilerinin toplanmasıyla 2. Bir konferans
gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta 16 maddelik bir tasarı onaylanmıştır. Fakat savaşın sona
ermesi ile savaşı kaybeden ülkelerin ekonomileri çökmesi sonucu merkez bankalarını
kuramamışlardır. (Ertan, 2019, s.3-4)
3. Mayıs 1922’de kazanan ülkeler İtalya’nın Cenova şehrinde bir araya gelmişlerdir. Milletler
Cemiyeti Maliye konferansında bir karar alınmıştır. Bu yapılan uluslararası konferanslar
ülkelere yeniden bir altın sistemine geçişi tavsiye ediyor ve ekonomik istikrarı sunuyordu.
Fakat 1929 buhranı ile birlikte altın sistemi sona ermiştir. Bankaların borçlarını ödeyemez
duruma düşmesiyle Avrupa tekrardan kâğıt para sistemine geçmiştir. Fakat buhranın sona
ermesine rağmen kâğıt para kullanımına devam edilmiştir. Bunun yanında ayrıca altın da
uluslararası bir ödeme aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir.
2. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte dünya yeniden bir enflasyon ve ekonomik kriz
tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 2. Dünya savaşında yoğun bir biçimde yapılan ithalat altın
rezervlerini eritmiştir. 2. Dünya savaşından sonra oluşan ekonomik krizler uluslararası bir
mali birlikteliği gerekli kılmıştır. O yüzden ülkeler daha savaş devam ederken yeni bir
uluslararası bir para sistemi oluşturmak için Bretton Woods’da toplandılar. Burada alınan
kararlarla sabit kur sistemine dayanan uluslararası yeni bir para sistemi ve kurumları kuruldu.
Bretton Woods sistemi yıkılmıştır. 2. Dünya savaşından sonra ülkelerin merkez bankaları
uluslararası para sistemi uygulamalarına uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da ülkelerin
merkez bankaları da bağımsızlık eğilimlerine devam etmişlerdir. (Ertan, 2019, s.3-4)
MERKEZ BANKASI’NIN TEMEL FAALİYETLERİ
Merkez bankaları bağımsızlık sürecinde, ekonomiyi yön vermek ve fiyat istikrarını sağlamak
amacıyla faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetler şunlardır;

Para politikası: ekonomik gelişme, istihdam düzeyinin yüksek tutulması ve fiyat
istikrarını sağlamak uygulanan paranın değerini ve elde edilme miktarını belirleyen kararları
içermektedir.
Para
politikasından
sorumlu
kuruluş
Merkez
Bankasıdır.
https://www.tcmb.gov.tr

Enflasyon hedefleri para politikasının yönlendirilmesinde önemli araçlardan biri
olarak yer almaktadır. Bu amaca ulaşmak için merkez bankasının para politikası faizleri ve
para politikasının diğer araçlarını kullanarak toplam talep ve enflasyon beklentilerini
yönlendirir. https://www.tcmb.gov.tr
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Piyasa işlemleri Merkez Bankalarının para üretimi ile ekonominin likiditesini düzene
sokmak amacıyla açık piyasa işlemlerini devreye sokmaktadır. Merkez bankalarının bir diğer
önemli işlevlerinden biride nihai kredi makamı olmasıdır. Banka burada piyasada ödeme
zorluğu oluşturan likidite sıkışmasını önlemek sağlamak için ödeme sorunlarını çözme
yolunda kredi imkânı sağlamaktadır. https://www.tcmb.gov.tr

Hazine
işlemleri
merkez
bankası
tarafından
düzenlenmektedir.
https://www.tcmb.gov.tr

Döviz kuru politikası Uygulanan döviz kuru rejimi ile birlikte döviz politikalarının
belirlenmesi ve uygulanması gene Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaktadır.
Merkez Bankası kur değişimlerinde para politikasına uygun hareket etmektedir. Para
politikasındaki bir değişim kur rejimini de etkileyecektir. Merkez Bankalarının finansal
kaynaklara karşı oluşacak riskleri en aza indirmek amacıyla paranın değer kaybı karşısında
korunması için tedbir almaktadır. https://www.tcmb.gov.tr

Rezerv yönetiminde ulusal rezervler uluslararası ödemeyi sağlayan, Merkez Bankası
tarafından idare edilen ve diğer para birimlerine dönüştürülebilen varlıklara verilen isimdir.
Merkez bankası, rezervlerin yönetiminde ülke menfaatine önem vermektedir. Bu sebeple ki
banka; uluslararası rezerv piyasasının korunması ve likiditeyi sağlamak amacıyla bu rezervleri
en düşük riskli alanlarda değerlendirmektedir. Bu risklere karşın Merkez Bankası etkin bir
risk yönetimi uygulamaktadır. https://www.tcmb.gov.tr

Ödemeler sistemi katılımcıları arasında fon alışverişini sağlayan araç görevini
görmektedir. Ödeme sistemlerinin kusursuz çalışması; finansal sistemin işlevi ve ekonomik
bir büyüme için kilit nokta görevini üstlenmektedir. https://www.tcmb.gov.tr

Banknot basımında bir devletin kendi parasını basması tarih boyunca bağımsızlığın
temel göstergelerinden biri olmuştur Lidyalılardan süregelen bu durum ekonomik
bağımsızlığın sembolü hakine gelmiştir. Merkez bankası dolaşıma çıkarılacak banknot
miktarını belirleyerek dolaşımını ve dağıtımını sağlar. https://www.tcmb.gov.tr
MERKEZ BANKASI ARAÇLARI

Reeskont Politikası: Bir bedel karşılığı el değiştirmiş kıymetlerin tekrardan bir bedel
karşılığında el değiştirmesi durumunu ifade eder. Kısacası İskonto edilmiş de denilmektedir.
(Ertan, 2019, s.14)

Açık Piyasa İşlemleri: Açık piyasa işlemleri ile merkez bankaları kısa vadeli faizlerin
oranının faiz politikaları etrafında toplanmasını sağlamakta ve likiditeyi düzenlemektedir.
(Ertan, 2019, s.14)

Kanuni Karşılık Politikası: Mevduat toplayan bankaların aldıkları bu mevduatları
merkez bankası hesabında bulunması oranına kanuni karşılık politikası denilmektedir.
Karşılık oranı ile bankaların kredi oranları artırılıp azaltılabilir. Böylece merkez bankası
tarafından piyasadaki para arzı hareketini kontrol altına alabilecektir. (Ertan, 2019, s.15)

Kredi Tavanı Politikası: Bu politika aracıyla merkez bankası bankaların kredi
almalarına bir sınır tavan getirmiştir bu politikayla merkez bankası anti-enflasyonu
amaçlamaktadır. (Ertan, 2019, s.17)

Ahlaki Korkutma: Merkez bankası yetki ve rütbesini kullanarak banka ve banka dışı
finans gruplarından ekonomik şartlara uygun davranmalarının kamu yararına olacağını
inandırarak yönlendirebilir. Bu verilen tavsiye ahlaki bir korkutma olup kanunda herhangi bir
yükümlülüğü yer almamaktadır. (Ertan, 2019, s.17)
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Selektif Kontroller: Merkez bankaları selektif araçlar kullanmaktadır ve bunlar
sektöreldir. Bu araçlar merkez bankasının ekonomik kaynaklarının belirlenen sektörlere
kredilerinin verilmesini, bu kaynakların verim sağlayacak bir biçimde kullanılmasını
sağlamaktadır. Bu araçlar ise şunlardır; faiz oranları kontrolleri, farklılaştırılmış reeskont
kotaları, disponibilite, finansal aracıların portföylerinin yeniden düzenlenmesi, tüketici
kredilerinin kontrolü, hisse senedi ve tahvil alımına yönelik kredilerin kontrolü ve özel
mevduatlardan oluşmaktadır. (Ertan, 2019, s.18)

Reklam ve Resmi Olmayan Örgütler: Merkez bankasının kullandığı para politikası
araçlarını kamuoyuna duyurmak için basılı ve dijital iletişim ağlarını kullanmaktadır. Bu yolla
banka düşüncelerini, kararlarını herkese duyurabileceği gibi yapacağı tavsiye ve önerilerle
piyasanın gidişatına da yön verebilmektedir. (Ertan, 2019, s.19)
MERKEZ BANKALARI’NIN KANUNLA BELİRLENMİŞ GÖREVLERİ
Merkez Bankası’nın temel amaçlarından biri ekonomide dengeyi sağlayarak enflasyon
oranlarını düşük seviyelerde tutmak ve para birimi ve para arzının istikrarının sürdürebilmesi
olmuştur. Ekonomide dengeyi sağlamak ve enflasyonu azaltmak yolunda uygulaması gereken
bazı temel görevleri mevcuttur bunlar;

Fiyat İstikrarı: Bir ekonomide enflasyonun düşük olduğu durumu sürdürme durumuna
denmektedir. Merkez Bankasının temel hedefleri arasında yer almaktadır. Fiyatlar genel
düzeyinin öngörülebilir bir düzeyde kalması gerekmektedir. Bu durumda fiyat istikrarı olarak
tanımlanmaktadır. (Ertan, 2019, s.10).

Finansal ve Reel Piyasalardaki İstikrar: Finansal piyasalarda faaliyet gösteren iktisadi
aktörlerin durumlarındaki istikrarın korunması ve ödeme sistemlerinin istikrarının
korunmasıdır. Bankaların ilk işlevi, yatırım ve tasarruf sahiplerinden aldıkları fonları
işletmelere kredi olarak kullandırmaktır. Bu nedenle fiyat istikrar ve reel piyasalardaki istikrar
önem arz etmektedir. Finansal istikrarsızlık ekonominin geneline yayılır ve önemli iktisadi
sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle Merkez Bankalarının görevleri
arasında yer almaktadır. (Kızılkaya, 2010, s.129)

İstihdam Düzeyinin Yükseltilmesi: Merkez Bankasının istihdam seviyesini arttırmak
ve işsizliği azaltmak hedefindedir. Merkez Bankası tahmin edilebilir ve ön görülebilir
enflasyon politikalarına karşın tam istihdam ve ekonomik gelişme ve büyüme merkez
bankasının görevleri arasında yer almaktadır. Merkez bankaları enflasyonu kontrol altında
tutabilmek için para politikası araçlarını kullanarak istihdamı yükseltmek ve böylece işsizliği
azaltabilmektedirler. (Ertan, 2019, s.11)

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi: Ekonomik kalkınma amacı için merkez
bankası sadece para piyasalarına etki etmesi yetersiz kalacaktır. Reel piyasaları pasif halden
aktif hale getirecek politikalarda yürütmesi gerekmektedir. Bunun yanında baktığımızda
ekonomik büyümenin oluşması iyi bir maliye politikasıyla mümkündür. (Ertan, 2019, s.11)

Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sağlanması: Ödemeler bilançosu belli bir dönemde
bir ülkedeki bireylerin ve kurumların diğer ülkelerde ki birey ve kurumlar arasındaki
ödemelerin rakamsal durumunu gösteren bilançodur. Ödemeler bilançosu rakamsal olarak
değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan bir yılda yapılan döviz bakımından işlemlerin
büyüklüğünü hacmini gösterir. Ayrıca baktığımızda bu bilanço denkleşmeyen bir bilançodur.
Bu bilançoyu denkleştirmek için kullanılacak hesaplar net hata ve noksan hesaplarıdır. (Ertan,
2019, s.9-12)
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MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞI
Merkez bankalarının görev ve yetkileri zaman içerisinde değişiklik gösterdiği açıktır.
1980’lerde bu görev ve yetkilerin değişikliğinde önemli 2 kavram ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
yapılan politikaların inandırıcı ve açık olmasıdır. 1990’lı yıllara geldiğimizde ise bu
kavramlara merkez bankasına daha fazla para politikası bağımsızlığı eklenmesi maddesi
eklenmiştir. (Kızılkaya, 2010, s.93)
Merkez bankası parayı üreten kurum veya devlet bankası olma niteliklerinden gelmektedir.
Devlet bankası olma niteliğinde bile yapılan kurallar ile bağımsızlık başarılı bir biçimde
arttırılmaya çalışılmaktadır. Son dönemlere baktığımızda ise merkez bankasının
bağımsızlığını kurallara bağlamama düşüncesi yaygınlık kazanmaktadır. Yani merkez
bankalarının tamamen özerk olmasını destekleyen bu görüşe aktifte çok az karşılaşılır.
Bunların dışında ortaya çıkan başka bir görüş ise Free Banking Okuludur. Free Banking,
paranın özel bankalar tarafından üretilmesini ve bu süreçte merkez bankalarına ihtiyaç
duyulmadığını savunur. Ayrıca enflasyonun ana sorumlusunun merkez bankaları olduğunu ve
merkez bankalarının bir para tekeli olduğu görüşünü savunmaktadır.
Bunların dışında bağımsızlığa karşı bazı görüşlere rastlamak mümkündür. Bu görüşlere
baktığımızda bağımsızlığın para ve maliye politikası arasında bir uyuşmazlığa yol açmakta ve
bu piyasalarda dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır. Merkez bankasının belirlediği
pusulada hedeflerine ulaşmada başarısız olması politikacılara bağımsızlığa karşı ellerine fırsat
sunmaktadır. Dolayısıyla baktığımızda merkez bankası bağımsızlığı nasıl korunacağı kritik
sorun oluşturmaktadır.
Son dönemleri incelediğimizde dünya çapında global olarak finans sektöründe ciddi
değişiklikler olmaktadır. Bu bakımdan para politikası araçlarında değişiklikler ve
geliştirmeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kısa vadeli sermaye faaliyetlerinin
artığı bu ortamda merkez bankasının bağımsızlığı önemli bir tartışma haline dönüşmektedir.
Hükümetin, merkez bankasının kaynaklarına başvuruda bulunarak para arzını gereksiz bir
biçimde artırması enflasyona yol açabilmektedir. Bu tip bir riske karşı Batı ülkeleri bağımsız
bir merkez bankası oluşturarak cevap vermiştir. (Kızılkaya, 2010, s.93)
Kısacası Merkez Bankasının bağımsızlığını oluşturulan hedefler pusulasında hükümetin
otoritesine karşı kendi politikalarını gerçekleştirmesi ve gerek duyduğunda hiçbir siyasi
otoritenin denetimi altında kalmaksızın gerekli olan değişimleri yapabilmesine denir. Yani
devlet yönetiminin merkez bankası üzerinde herhangi bir denetimi kalmaması olarak
tanımlayabiliriz. (Eıjfınger and Haan, 1996, 22).
AVRUPA MERKEZ BANKASI KURULUŞU
AB’nin tarihçesi 2. Dünya savaşının ardından 7-11 Mayıs 1948 de Hollanda’nın Lahey
kendinde düzenlenen kongre ile temelleri atılmıştır. Bu kongrede bir Avrupa Birliği kurulması
yönünde önemli bir karar alınmıştır. Bu kongrenin sonucunda Fransa’nın Strasburg şehrinde
Avrupa konseyinin kurulmasına karar alınmıştır. Daha sonra 1957 yılında altı Avrupa ülkesi
1 Ocak 1958 yılında yürürlüğe girecek olan Roma Anlaşmasının imzaladılar. Bu anlaşma ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atam Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. (Altuntaş,
2012, s. 77-78)
İncelendiğinde amaç ve hedefleri yönünden sınırlı olan bu anlaşmada belli bir para birimine
herhangi bir yönden karar alınmamıştır. Ekonomik birlik ve parasal düzen hakkında ilk
tartışmalar ve karar alma süreci 1962 yılından sonra Avrupa Konseyinin ilk defa ortaya bir
öneri sunması ile ortaya çıkmıştır. Bu bildiri ya da öneri ‘’Marjolin Memorandum’’ olarak
bilinmektedir.
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Yapılmış olan bu memorandum ile gümrük birliği yapan ülkelerin ekonomik birlik başlığı
altında para birimlerinin değerinin sabit bir kur sistemine göre belirlenmesi önerilmiştir. Fakat
baktığımız da o dönemde Bretton Woods sistemi para kuru sistemini gerçekleştirdiği için üye
ülkeler böyle bir uygulamaya gerek olmadığını düşünerek memorandumun bildirdiği
önerilerini gerçekleştirmemişlerdir.
1960 yılları sonuna geldiğimizde Amerika Birleşik Devletlerin de savaşlar, ekonomik krizler
ve yaşanan birçok olumsuz olaydan dolayı ödemeler dengesinin bozulması nedeniyle Bretton
Woods sistemi temelden sarsılmaya başlamıştır. Bunun sonucunda AET ülkeleri uygulayacağı
ekonomik hedeflerinde farklı bir sisteme geçiş yapmaya karar vermişleridir. Bu ülkeler
arasında yaşanan fiyat farklılıklarından dolayı sistem bozulma yoluna gitmiştir. Bu sebepten
dolayı Avrupa Topluluğu Batte Planı denilen ayrı bir para sistemi kurulmasına karar kılmıştır.
1980 yılına kadar sistematik bir şekilde kurulmasını sağlayan Werner Raporu sunulmuştur.
Bunun üzerine ülkeler 1971 yılında ekonomik ve parasal birliği sağlama yönünde karara
varmışlardır. İlk olarak üye ülkelerin döviz kuru sisteminde dalgalanmaları en aza indiren ve
Tüneldeki Yılan olarak adlandırılan bir sistem 1972 yılında devreye girmiştir. Fakat pek
başarıya ulaştığı söylenemez. Bunun yanında ortak para sisteminde yaşanan sorunlar ve
uyuşmazlıklar sonucunda tüneldeki yılan sistemi 1978 yılında sona ermiştir. (Altuntaş, 2012,
s. 77-78)
1979 yılında Avrupa Para Sisteminin tekrardan kurulması ile tekrardan ekonomik iş birliği
kurulmuştur. İleriye dönük incelediğimizde Avrupa parasal birliktelik yönünden daha fazla
birlikteliği sağlamak amacıyla 1987 yılında Avrupa Tek Senedi kurulmuştur. Avrupa Tek
Senedinin amacı ekonomik birliği sağlamak amacıyla tekrardan bu topluluğun parasal
kapasitesine ihtiyacını tekrardan doğurmaya çalışmaktadır. Böylelikle rekabeti arttırarak
piyasadaki canlılığı hedeflemeyi amaçlamaktadır. AT’ye üye ülkelerin ve merkez bankası
yöneticilerinin, ekonomik birlikteliği içeren raporu 1989 yılında yayımlanan Delors Raporu
olarak adlandırılmaktadır.
Delors Raporunda ekonomik birliğin sağlanabilmesi için kesinlikle sabitlen dirilmiş bir kur
sisteminin var olması gerektiğini ve bunun kesinlikle gerek olduğu vurgulanmıştır. Raporu
incelediğimizde Avrupa para biriminin üç aşamada belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bunlar;
sermaye hareketlerinin düzeninin sağlanması, Avrupa Merkez Bankasının kuruluşu ve Avrupa
Merkez Bankalarının sistematik olarak kurulması yer almaktadır.
7 Şubat 1992 yılında imzalanan Maastricht anlaşması ile artık ilk defa AET yerine Avrupa
Topluluğu adı altında toplanmaya başlanmış ve bununla birlikte ekonomi birliğinin
temellerinden biri olan siyasi birlikteliğin ilk temel yapı taşları atılmaya başlanmıştır.
Maastricht anlaşması ile Avrupa toplumlarının tek bir para birimine geçmesi yönünde bazı
yaptırımlar ve kurallar belirlenmiştir. Bu kuralları yakından incelediğimizde ekonomik ve
parasal açıdan buna döviz sistemi de dahil ekonomik dengeyi sağlama yönünde kurallar
zinciri olduğunu söyleyebiliriz. (Altuntaş, 2012, s. 77-78)
2 Mayıs 1998 toplanan 11 Avrupa ülkesi, Avrupa Merkez Bankası’nın Sistematik Kurulması
koşullarını yerine getirdiklerini bildirmişlerdir. Bu aşamayla birlikte Avrupa’nın yeni para
birimi Euro ilk önce baktığımızda kaydı daha sonraki süreçte ise nakdi para birimi olarak
kullanılmıştır. İlerleyen süreçte ise Avrupa ülkelerinin para birimi olarak Euro sabit olarak
kullanılmaya başlanmıştır. (Altuntaş, 2012, s. 77-78)

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN GÖREVLERİ
Avrupa Merkez Bankasının temel yapı taşlarından olan görevlerini incelediğimizde aşağıdaki
sonuçlarla karşılaşırız. (Arslan, 2003, s. 7-8)

1138

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com


Avrupa parasal politikasını belirlemek ve istikrarlı bir şekilde devam etmesini
sağlamak

Avrupa Para birimi olan Euro’nun düzenli bir şekilde dağılımını sağlamak

Yabancı ülkelerin para birimlerini işleme almak

Ödeme dengesi dediğimiz sistemin düzenli işleyişini sağlamak

Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin resmi rezervlerini gözetmek, korumak ve
yönlendirmektir
Avrupa Birliği çatısı altında bu kuruluşa üye ülkeler Merkez Bankalarının Yetkilerini Avrupa
Merkez Bankası’na vermişlerdir. (Arslan, 2003, s. 7-8)
AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL BAĞIMSIZLIĞI
Avrupa merkez bankasının kurumsal yapıları görev ve yetkilerini kullanırken Maastricht
Anlaşmasının 108. Maddesine uyarınca hükümetler, siyasi kuruluşlar ve toplulukların etkisi
altında kalmadan görevlerini yerine getirmektedirler. (Altuntaş, 2012, s. 80)
AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL YAPISI
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Para Enstitüsünden görevini 1 Haziran 1998’de faaliyete
başlamıştır. Avrupa Merkez Bankasının asıl hedefi fiyat istikrarını sağlamak amaçlı AMBS’yi
bir uzantısı olan AMB, para politikalarını faaliyete geçirmek amaçlı 1 Ocak 1999’da itibaren
çalışmalara başlamıştır. (Karadağ, 2007, s. 53-55)
Avrupa Birliği Anlaşmasını incelediğimizde yukarda bahsettiğimiz AMBS’yi Euro
bölgesinde yer alan Merkez Bankası görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle görevli
kılmıştır. AMBS’nin tüzel bir kişiliği yoktur. Birlik ve beraberlik içerisinde tek bir para
politikası çevresinde toplanmak ve uygulamak, Ekonomik ve Parasal Birliğine üye ülkeler
dahil olmak üzere iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu sistem, Avrupa Merkez
Bankası’nın kurumsal yapısını oluşturmaktadır. (Karadağ, 2007, s. 53-55)
AVRUPA MERKEZ BANKALARI SİSTEMİ
Avrupa Merkez Bankası ortak bir merkez bankası olarak görevini yaparak, Ekonomik ve
Parasal Birliğin politikalarını yürütmekle sorumlu olmuştur. Ulusal Merkez Bankalarıyla
oranla daha üstün nitelikler verilmiş olan banka, üye ülkelerin merkez bankaları ile ortak bir
işleyiş içerisinde birliğin parasal açıdan istikrarını korumaya yönelik çalışmalar yapacaktır.
Ulusal Merkez Bankaları kendi ulusal bağımsızlıklarından fedakarlıkla vazgeçerek Avrupa
Merkez Bankasına bağlı olarak görevlerini yerine getireceklerdir. (Karadağ, 2007, s. 53-55)
Önem teşkil eden ve ekonomiyi etkileyen bazı Merkez Bankaları vardır bunlar;
İNGİLTERE MERKEZ BANKASI
İngiltere Merkez Bankası 17. Yüzyılda 1694’de devlete kredi vermek amacıyla anonim bir
şirket olarak kurulmuştur. İngiltere Merkez Bankası (BOE) 1833 de bastığı banknotlar için
yasal bir yetki kazanmış ve 1844 yılına gelindiğinde ise banknot ihraç edebilme konumuna
gelmiştir. 1854 yılı İngiltere Merkez Bankası daha farklı bir dönem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunun ana sebebi 19. Yüzyılda bankaların bankası olarak öne çıkması olmuştur.
1854 yılından itibaren gerçek bir merkez bankası konumuna yükselmiştir. 1854 yılından
itibaren gerçek bir merkez bankası konumuna yükselmiştir. İngiltere Merkez Bankası 1997
yılında tam bağımsız bir statüye kavuşmuştur. İngiltere Merkez Bankasının temel amacı
parasal ve finansal istikrarı sağlamak olmuştur. (Kazancı, 2019, s. 23-24)
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Baktığımızda İngiltere Merkez Bankasının dört önemli hedefi bulunmaktadır bunlar;

Para politikası faizleri ile gecelik faizlerin karşılıklı faaliyetlerinin ve piyasa
faiz oranlarının en düşük seviyede dalgalanması

Likidite yönteminin normal durumların yanında olağan üstü durumlarda da
devam etmesi durumu

Planlamanın ve uygulamaların basit ve anlaşılır bir şekilde olması

Para piyasası dediğimiz sistemin adil ve rekabete uygun bir şekilde işlemesidir.
Bu maddelerin yanında İngiltere Merkez Bankası faizsiz bir sistemi yani faizsiz bir bankacılık
sistemini desteklemektedir. (Kazancı, 2019, s. 23-24)

İngiltere Merkez Bankası’nın Görevleri
İngiltere Merkez Bankasının görev ve yetki açısından diğer Avrupa Merkez Bankalarına
oranla daha geniş çaplı olmaktadır. İngiltere Merkez Bankası’nın sermayesi devlete aittir.
Hükümetin, Merkez Bankasının faaliyetlerinde söz söyleme hakkı bulunmaktadır. Para ve
ekonomi politikaları strateji ve araçlarını hükümet adına Merkez Bankası yapmaktadır ve
bankaları denetlemek ile görevlilerdir. Fakat baktığımızda sorumluluk, kanunlar ve yasalar
gereği devlete aittir.
İngiltere Merkez Bankası emisyon ve döviz rezervlerine yön verme yetkisine sahip
bulunmaktadır. Ticaret bankalarına mevduat verme yetkisini Merkez Bankası vermektedir
fakat menkul kıymet işlemlerinde sadece görüş bildirme yetkisi bulunmaktadır. Asıl yetki
başka kurum ve kuruluşların elinde bulunmaktadır. (Tokgöz, 1995, s. 13-14)
AMERİKAN MERKEZ BANKASI (FED)
FED olarak adlandırdığımız ABD merkez bankasının kuruluş serüveni 18. Yüzyıl dünyasında
1743 yılında tefecilik dediğimiz hareketler sonucu başlamaktadır. Baktığımız da ABD merkez
bankasının kuruluş aşaması 18. Yüzyılda başlasa da ancak 20. Yüzyılın başlarında
kurulabilmiştir. Kuruluş sürecinde gecikmenin nedenlerini incelediğimizde şu sonuçlar
karşımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan 1781 yılına kadar ilk
kez bir İngiltere şeklinde oluşan Bank of North Amerika olmuştur. Daha sonra bu banka
ticaret bankasına dönüşmüştür. Merkez Bankasının kurulması için ikinci girişim, 1791 de o
zamanın maliye bakanı olan Alexander Hamilton tarafından yapılan faaliyetlerle First Bank of
United States Bankası oluşturulmuştur. Fakat zaman içinde eyalet bankasına dönüşmüştür.
İlerleyen dönemlerde Second Bank of the United State bankası kurulmuş fakat buda 20.
Yüzyılın 2. Çeyreğinde 1936 yılında kapatılmak zorunda kalmıştır. Kısaca baktığımızda FED
olarak adlandırdığımız Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Amerika da kurulan 4.
Merkez bankası olarak bugün hizmet vermektedir. (Koç ve Gürsoy, 2020, s. 424-428)
Amerika Merkez Bankası’nın FED’in Sorumlulukları

Baktığımızda fiyat istikrarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan ve bunun için para
politikalarına yön veren bir kurumdur.

Mali sistemin düzenli işlemesini devamlılık esasına göre sağlama

Halkın kredi haklarını gözetmek ve bankaları sistemli bir şekilde denetlemek ve
kontrol altında tutmak

Finans piyasasın da çıkacak olası sorunları sistemli bir şekilde denetlemek

Amerika Birleşik Devletleri Hükümet sistemine, halka, finansman yapıya sahip kurum
ve kuruluşlara ve yapancı kuruluşlara finans yönünden destek oluşturmak.
Şeklinde maddeler halinde sıralamak mümkündür. (Yılmaz ve Alganer, 20014, s. 63-64)
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ALMANYA MERKEZ BANKASI
2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ağır yenilgi sonucunda kazanan devletlerin ağır baskı
uygulaması sebebiyle merkez bankası kurulması şart olunmuştur. 1948 yılına gelindiğinde
FED örnek alınarak Eyalet Merkez Bankalarından daha üstün Federal Merkez Bankası
kurulmuştur. Bu federal bankanın kurulmasıyla birlikte hükümet baskılarından uzak bir sistem
oluşturmayı planlamışlardır. İlerleyen dönemlerde 1957 yılında Bundesbank kurulması ile
birlikte Eyalet Merkez Bankaları kurumsal yapılarını kaybederek Budesbank’a katılmışlardır.
Fakat baktığımızda bankanın sermaye yapısı tümüyle devlet yönetiminin kontrolü altında yer
almaktadır. (Gediz ve Sağın, 2015, s. 108)
Budesbank’ın ana amaçlarından biri fiyat istikrarının sağlanması olmuştur. Baktığımızda
banka devletin uyguladığı ekonomi politikalarını desteklemekle görevli olsa da bankanın asıl
görevi uygulanan para politikalarını devamlılığını sağlayarak yürütmek olmuştur.
AB aşamasında 30 Aralık 1997’de ekonomi ve parasal açıdan birliği sağlamak için Avrupa
Merkez Bankaları topluluğunun bütünsel yapı taşlarından biri olduğunu ve daimî ve ana
amaçlardan biri olarak görülen fiyat istikrarının sağlanması için elinden geleni yapacağını
bildirmiştir. (Gediz ve Sağın, 2015, s. 108)
Almanya Merkez Bankası’nın Görevleri
Para Politikası: istikrarlı bir şekilde yürütülen para politikası kamusal düzenin işleyişi

açısından önem arz etmektedir.

Finansal Sistem ve Parasal Sistem: Finansal sistem ve piyasada ortaya çıkan sorunlar
ekonomik bir büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun için Almanya Merkez Bankası
bu riskleri en aza indirmek için tedbirler alır.

Bankacılık Denetimi: Düzenli ve istikrarlı bir ekonomik düzen için merkez bankasının
varlığına ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için bankacılık denetimi kredi kuruluşlarının ticari
faaliyetlerinde ki işlemlerini kontrol etme gibi birtakım özellikleri mevcuttur.

Nakit: Almaya’ da para arzının düzenli ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi Almanya
Merkez Bankasının görevidir.

Gayri Nakdi Ödeme İşlemleri: Almanya Merkez Bankası ödeme işlemlerinde nakitsiz
ödeme sistemini güvence altına almaktadır. Bunun yanında ödeme işlemlerinde takas
sisteminin işleyişini sağlamakta ve Avrupa ödeme sisteminde tek tip olarak adlandırdığımız
ödeme sisteminin fonksiyonel açıdan daha da gelişmesini sağlamaktadır.
Almanya Merkez Bankası’nın görevlerini yukardaki gibi sıralamak mümkündür.
(Www.bundesbank.de)
TÜRKİYE’DE MERKEZ BANKACILIĞI BAĞIMSIZLIĞI
11 Haziran 1930’da 1715 sayılı kanun ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
bağımsızlığına yer verilmiş olsa da oluşturulan yasal süreçte TCMB’ nın bağımsızlığını
kısıtlayan maddelerin kanunda yer verilmesine sebep vermiştir. 1211 sayılı kanunun kabulüne
kadar geçen sürede merkez bankasının bağımsızlık gücü zayıflamaya devam etmiştir.
(Tokucu, 2001, s. 131- 134)
1980’lerin başına gelindiğinde Türkiye’deki ekonomik sistem önemli bir gelişime kaydetme
yoluna gidilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal olarak daha güçlü bir
hal alması için imkân verilmiştir. Bunun doğrultusunda da ekonominin piyasa ekonomisine
girilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. 1980 sonrasında ise verimlilik açısından gerekli
beklentiyi sağlayamayan finansal sistemin düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
24 Ocak 1980’de ihracatın bünyesini büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak amaçlı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası kontrolünde İhracatı Teşvik Fonu yürürlüğe girmiştir.
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Bununla birlikte teşvik fonuna sahip olan ihracat ile uğraşan kesime bu fondan kredi
sağlanmıştır. 1 Mayıs 1981 tarihine gelindiğinde ise kur piyasasının günlük olarak tespit ve
kontrol yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bırakılmıştır. 1988 yılına gelindiğinde
döviz piyasa sisteminin piyasa koşullarda alt seviyede saptanmasını ortaya çıkarmak hedefiyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kontrolünde Döviz Efektif Piyasası kurulmuştur. 1980
döneminden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın özel kesiminin kredi isteklerini
kontrol altına almak ve kamu açıklarını yok düzenlenmesi amacıyla genişleme sürecinin
kontrol dışı gelişimini önlemeyi amaçlamaktadır. Kamuya temin edilen kredilerdeki oranların
seviyesindeki artışın temel nedenleri arasında en önemlisi olarak Hazine’nin kısa vadeli avans
uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Fakat ilerleyen süreçlerde kamu açıklarının merkez
banasının bünyesinden sağlanması enflasyonu büyük oranda beslendiğinden dolayı bu sebeple
daha çok iç borçlanma yoluna gidilmiştir. (Tokucu, 2001, s. 131- 134)
Yukarda ki oluşan sebeplerden dolayı daha sonraki süreçlerde 1994 yılına gelindiğinde ise iç
borç faiz ve anapara ödemelerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde
gerçekleştirilmesi likidite de yükselişe neden olmuştur. Böylelikle uluslararası düzeyde
değerlendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmeleri ve yükselen faiz
oranlarına rağmen dövize olan talep artışından kaynaklı ekonomi finansal krizin içine doğru
bir yön izlemiştir. Ortaya çıkan ekonomik krizin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın bağımsızlığı düşüncesi ortaya atılmıştır.
5 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4651 sayılı kanunuyla Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası kanununda büyük değişimler yaşanmıştır. Bu değişim ile birlikte Avrupa Birliği’nin
kural ve statülerine uygunluk sağladı ve bu süreçte uygulanan kanunla birlikte dünya merkez
bankası alanında ki son gelişmeler önemle incelenmiştir. Bu uygulama ile Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünya merkez bankası gibi fiyat istikrarını sağlamak,
bankanın uygulanan para politikalarında tek yetki gücünü eline aldığını kanunlarda
belirtilmiştir. 4651 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kamu sektörüne
vermiş olduğu kredilerde kısıtlama yoluna gidilmiştir. Bunların yanında Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ekonomik istikrarın kontrolünü sağlama ve kamuoyunun bilgilendirilme
sürecini sağlama yetkisi de verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yetkileri ile uygulanan para politikalarının
oluşturulmasında ve yürütülmesinde şeffaflığın ve hesap verebilirlik konusunda büyük bir
ilerleme göstermesinin yanında istatistiki bilgi toplama yetkisini de bünyesinde toplamıştır.
Bu yetkileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AMBS ye daha uygun bir hale
dönüşmüştür. (Tokucu, 2001, s. 131- 134)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temel görev ve yetkileri 1211 sayılı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4. Maddesinde, 4651 sayılı kanun gereğince
değişiklik yapılmış ve görev ve yetkileri bu şekilde oluşturulmuştur. (Yeşildağ, 2015, s. 53)
Madde 4’e baktığımızda Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarı olduğu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarını oluşturabilmek amacıyla faaliyete geçireceği
para politikalarını ve bu doğrultuda yararlanacağı para politikası araçlarını direk olarak
kendisi belirlemektedir. (Eroğlu ve Abdullahyev, 2005, s. 85)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel görev ve yetkilerini aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
Banknot Basma ve İhraç İmtiyazı: Bir ülkenin elinde bulundurduğu parası o ülkenin
bağımsızlığının ve egemenliğinin temsilciliğini yapmaktadır. Baktığımızda Türkiye’de
banknot ihracı yetkisini TBMM elinde bulundurmaktadır.
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İlerleyen süreçlerde TBMM banknot basma ve ihraç yetkisini tek elden ve herhangi bir süre
kaydı olamadan süresiz bir biçimde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bırakmıştır.
Oluşturulan banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kontrolü altında olan
Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından tasarımı gerçekleştirilmekte ve basılma işlemi
yapılmaktadır. ( https://www.tcmb.gov.tr)

Para Politikası ve Fiyat İstikrarı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ülke çapında para
politikalarının faaliyetlerinden sorumludur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ana
maçlarından birisi fiyat istikrarını sağlamak olmuştur. Faaliyette bulunan para politikalarının
amacı da bu fiyat istikrarını gerçekleştirmektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
uygulanan para politikası uygulamalarındaki ana politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ticaret bankaları ve bunlara bağlı aracı kurum ve
kuruluşlar ile yaptığı işlemlerde yararlandığı faiz oranları olarak tanımlanır. Fiyat istikrarının
sağlandığı bir ekonomik sistemde ekonomik birimler tasarruf ve yatırımlarını daha faydalı ve
olumlu sonuçlar doğuracak bir biçimde gerçekleştirmektedirler. ( https://www.tcmb.gov.tr)
Finansal İstikrar: Finans sisteminin istikrarlı ve düzenli bir şekilde faaliyette bulunmasını
sağlamak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaktadır.
Oluşturulan finansal sistemin ana faaliyeti, tasarruf sahiplerinden fona ihtiyacı olan kişi veya
kurumlara fon transferi gerçekleştirmesidir. Finansal sistemde, tasarrufların yatırım sürecine
çevrilmesinde herhangi bir kısıtlama ve engelleyici bir faktörle karşılaşma durumu olmadan
faaliyetini sürdürebilmesi ve bunun yanında ortaya çıkan mali şoklara karşı güçlü ve istikrarlı
olması finansal istikrar olarak adlandırılır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası
başta olmak üzere diğer Merkez Bankalarının almış olduğu kararların daha etkili olmasını
sağlamaktadır. Finansal sistemin istikrarlı ve sağlam temellere oturtulması, refah seviyelerin
atışında önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumun tam tersi yani finansal istikrarın bozulma
durumunda ise, ekonomik büyümede zararlar oluşabilmektedir. ( https://www.tcmb.gov.tr)
Ödeme Sistemleri: Ödeme işlemleri fon aktarımının uygulanmasını gerçekleştirmek
amacıyla takas ya da mutabakat işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan altyapı
sistemlerini sunan bir sistemdir. Ödeme sistemlerinin istikrarlı bir şekilde faaliyetini
sürdürmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, para politikalarının uygulanmasının
etkinliği, finansal istikrarın sağlanması, ekonomik refah oranlarında olumlu artışların
yaşanması amacıyla önem arz etmektedir. Daha sonraki süreçlerde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası dahil olmak üzere MB ‘nın ödeme sistemleri üzerindeki rolünün önem
kazanmasının ana amacı ise ödeme sistemlerinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda
finansal istikrarda yaşanacak olan istikrarsızlık ve olumsuz gelişmelerdir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve menkul kıymetlerin düzenli ve istikrarlı bir
biçimde transfer işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme ve menkul transfer sistemleri
oluşturmak, kurulmuş olan ve kurulmakta olan sistemlerin düzenli bir şekilde işlemesini ve bu
sistemlerin denetimlerini gerçekleşmesi ile sorumludur. ( https://www.tcmb.gov.tr)
Döviz Kuru Politikası: Bir ülke parasının, diğer bir ülke parasına oranla değerine döviz kuru
denilmektedir. Türkiye’de faaliyete geçirilecek döviz kuru politikalarının Hükümet ile birlikte
çalışarak belirlemek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görevleri arasında yer
almaktadır. Türkiye’de yaşanan 2001 krizinde yaşanmış olan ekonomik kriz neticesinde 22
Şubat 2001 döneminden sonra dalgalı kur rejimine geçilmiştir.
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Dalgalı kur rejiminde, döviz kurlarının seviye oranları piyasada bulunan yabancı paraların arz
ve talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda TL yapancı paraların karşısında serbest
bir şekilde seviye oranlarında değer kazanır ya da kaybeder. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, döviz piyasalarında uygulayacağı işlem ve faaliyetlerde döviz kuruna doğrudan
müdahale edebilme yetkisine sahiptir. ( https://www.tcmb.gov.tr)

Rezerv Yönetimi: Uluslararası rezervler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile
yönetilen, her zaman kullanımı hazır bir şekilde, diğer yapancı paralara dönüşebilen ve
uluslararası piyasalarda ödeme aracı olma özelliğini bünyesinde taşıyan varlıklardır.
Türkiye’de altın ve döviz rezervlerinin oluşmasını sağlamak ve yönetiminden sorumlu olan
kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır. ( https://www.tcmb.gov.tr)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bazı amaçlarla rezerv tutma işlemini
gerçekleştirmektedir. Bu amaçlar;

Para ve kur politikalarında güven ortamını oluşmasını sağlamak ve bu politikalara
gerenken desteği vermek

Hazinenin yabancı para cinsinden iç ve dış borçlarının finansmanı için gerekli
düzeydeki likidite ihtiyacını bünyesinde bulundurmak

İç ve dış şoklardan ötürü oluşması muhtemel kırılganlıkları zayıflatmak

Uluslararası piyasalarda ekonominin gücünü ve etkinliğini artırarak, ekonomimize
olan güvenin artırılmasını sağlamak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu amaçlarla rezervlerini kendi bünyesinde tutmaya
çalışmaktadır. ( https://www.tcmb.gov.tr)
SONUÇ
Çalışmamda Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası konusunu inceledim. Daha önce bu konu hakkında yapılan araştırmalardan
yararlandım
Elde edilen sonuçlar ise Merkez Bankasının hükümetten bağımsız olduğu bunun nedeni para
politikaları ve kullandığı araç yöntemlerinde etkin ve güçlü karar alma sürecinde tam
faaliyette hiçbir kurum ve hükümete hesap vermeden hareket etmesidir. Fakat bunun yanında
ayrıca para politikası seçiminde bağımsız olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Merkez Bankası
para politikası araçlarını uygulamada hükümet ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.
Bunun dışında Hükümet etkisi olmadan hareket etmesi yaşanan krizlerde ve yaşanan siyasi
olaylardan etkilenmeden politikalarını uygulayabilmesi önem arz etmektedir.
Merkez Bankası’nın bağımsız olmasının para politikalarında etkili olacağını
göstermemektedir. Merkez bankası ve hükümetin güven vermesi ve istikrarlı bir şekilde
ilerlemesinin para politikalarında etkisi bulunmaktadır.
Yapılan diğer çalışmalarda enflasyon ve Merkez Bankası bağımsızlığı arasında ilişki
bulunmaktadır. Benim yaptığım çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. Sonuç olarak
makro değerlerin korunması ve dışa açık bir mali piyasanın güvenliği için güçlü ve bağımsız
bir merkez bankasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
Merkez Bankasının tamamen bağımsız olabilmesi için çalışanların hükümet tarafından
atanmaması kendi işleyiş ve örgüt yapısı içerisinde performansa dayalı değerler ölçüsünde
kademe ilerlemeleri sağlanmalıdır.
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DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN PERFORMANS ANALİZLERİNİN
FARKLI TAŞIYICI SİSTEM TİPLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
İsmail ÜNSAL
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Özet
Yeni yapılacak konut binalarının tasarımı için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde
(TBDY-2018), DD2 deprem düzeyinde dayanıma göre tasarım yaklaşımı ile yapılacak
doğrusal performans analizinin kontrollü hasar (KH) sonucunu vermesi yeterli görülmüştür.
Mevcut konut binalarının değerlendirilmesinde ise aynı performans hedefinin alternatif bir
yaklaşım olan şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım esas alınarak doğrusal
olmayan yöntemlerle sağlanması gerekmektedir. Bu çalışma, yeni yapılacak 14 katlı
betonarme bir konut binasının tasarımı için TBDY-2018’de verilen beş farklı taşıyıcı sistem
türünü esas alarak yapılan doğrusal ve doğrusal olmayan analiz sonuçlarını
karşılaştırmaktadır. Doğrusal olmayan performans analizleri çok modlu analiz yöntemi ile
yapılmıştır. Süneklik düzeyi yüksek olan salt çerçeveli (A11), salt perdeli (A13) ve plandaki
perde farklı olan iki adet çerçeveli-perdeli model tasarlanmıştır (A15a ve A15b). Bunlara
ilaveten A22 modeli A15b modelinden, taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) düşürülerek
süneklik düzeyi karma çerçeveli-perdeli bir taşıyıcı sistem modeli olarak türetilmiştir. Beş
farklı taşıyıcı sistem modeli için her iki yöntemle elde edilen hasar durumları ve performans
düzeyleri karşılaştırılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sismik performans seviyeleri, A13
dışındaki tüm modeller için KH olarak belirlenmiştir. A13'ün performans seviyesi lineer
analiz ile KH olarak belirlenirken, lineer olmayan analiz metodu GB performans düzeyi ile
sonuçlanmıştır. A13 dışındaki modellerde zemin katlar, genel olarak maksimum deprem
hasarının gözlendiği kritik kat olarak belirlenmiştir. Kritik katlar üzerinde yapılan incelemede,
A13 dışındaki tüm modellerde lineer yöntemin lineer olmayan yönteme göre daha tutucu
(daha fazla hasar) sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Doğrusal performans analizleri
sonucunda, kritik katlardaki hasar yüzdeleri ile taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) arasında
yakın bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal performans analizi, Doğrusal olmayan performans analizi,
Taşıyıcı sistemler, Türkiye bina deprem yönetmeliği.
COMPARISON OF LINEAR AND NONLINEAR PERFORMANCE ANALYSIS ON
DIFFERENT STRUCTURAL SYSTEM TYPES
Abstract
In the Turkish Building Earthquake Code (TBEC-2018), it is sufficient to provide the
Controlled Damage-CD (Life Safety-LS) performance level with linear analysis under the
DD2 earthquake level by using strength-based design (Design For Strength) approach for the
seismic design of new residential buildings. In the seismic evaluation of existing residential
buildings, a nonlinear analysis must achieve the same performance target with an alternative
approach- the deformation and displacement based design (Design For Strain). This study
considered five different structural system types given in TBEC-2018 for designing a 14-story
reinforced concrete residential building and compared linear and nonlinear performance
analyses. Nonlinear performance analyzes were performed using the multi-mode nonlinear
analysis method.
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A high ductility level of models was designed, which comprised of frames only (A11), of
walls only (A13), and combinations of frames and walls one with a low wall ratio (A15a) and
the other with a high wall ratio (A15b) in the plan. In addition, the structural model of A22 with a mixed ductility level- was derived from A15b by lowering the structural system
behavior factor (R). The seismic performance levels obtained by both methods are determined
as Life Safety (LS) for all models except A13. While the performance level of A13 was
determined as LS by the linear analysis, the nonlinear analysis method resulted in Collapse
Level. The grand floors of the models except A13 were attained as the critical floors on which
the maximal seismic damage was generally observed. It was observed from the analysis of
critical floors that the linear method gave more conservative (further seismic damage) results
than the nonlinear method in all models except A13. It has been observed from linear
performance analysis that there is a close relationship between the damage percentages of
critical floors and the structural system behavior factor (R).
Keywords: Linear performance analysis, Nonlinear performance analysis, Structural systems,
Turkish building earthquake code.
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OIL MILL WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES: A REVIEW
Oumaima Halimi
Laboratory of Process Engineering and Environment, Faculty of Science & Technology,
University Hassan II
Hassan Chaair
Laboratory of Process Engineering and Environment, Faculty of Science & Technology,
University Hassan II
Laila Idrissi
Laboratory of Process Engineering and Environment, Faculty of Science & Technology,
University Hassan II
ABSTRACT
The olive tree is the main cultivated fruit species and a traditional crop in the Mediterranean
region. The olive industry, in addition to its main production, which is virgin olive oil,
generates two types of waste: solid (pomace) and liquid (vegetation water or OMW). These
liquid discharges pose serious environmental problems, and a negative impact that results in
the clogging of soils, pollution of surface and groundwater and the release of foul odors. The
OMW have a very high organic load, and they are overloaded with mineral matter and
polyphenols, the latter responsible for phytotoxic and antimicrobial effects, which makes
biological treatment ineffective. They are often discharged into the sewage system, stored in
evaporation ponds or spread directly on the ground without any prior treatment. Depending on
the type of olive oil extraction technique used, the amount of OMW produced can vary from 2
to 55 liters per kilogram of olive oil. The many methods of treating OMW that have been
studied so far only address part of the problem. Physical, chemical and biological methods
have all been created to treat OMW, and current developments should attempt to integrate
many technologies to treat OMW at a reasonable cost. Indeed, most of the recommended
processes are insufficient, incomplete or even limited. The purpose of this oral presentation is
to review existing and recent trends in OMW treatment techniques.
Keywords: Olive Mill Wastewater, Treatment, Removal, Physiochemical treatment,
Electrochemical treatment, Biological treatment, Advanced oxidation processes.
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN CNN, EIGENFACE AND LBPH TECHNIQUES
FOR FACE RECOGNITION
Djelloul Mokadem
Department of computer science, Faculty of Technology
Nedjai Sofiane
Department of computer science, Faculty of Technology
Abstract
We are currently focusing on face recognition in Biometric system from a video or a
surveillance camera using convolutional neural network and trying to compare this technique
to other related works in the same field as the Eigen faces and LBPH (local binary patterns).
We start with reviewing the pattern recognition concept with which face recognition
technique based on; then, we inspect the biometric systems to pave the way for understanding
how the face recognition has the same processing principle in phase of operation term, and
also to see challenging between these systems on their performance conditioned by the
machine itself.
Automatic face recognition involves usually face detection, feature extraction and face
recognition witch is more complicated than the first one.
Face detection can be done by detecting the color of the skin, the shape of the head or by
other methods detecting different facial features; regardless of position, scale, orientation and
lighting; this step is dependent on the quality of the acquired images; However the face
recognition algorithms are broadly classiﬁed into two classes as image template based
and geometric feature based. The template based methods compute correlation between face
and one or more model templates reach the face identity.
Next, we highlight the face recognition technique as the most system we interested to, given
their basics, challenges, approaches and different ways witch can be realize with. Finally we
check out the practical side of our work with experimentation of results comparing to the
related work. The approach we adopted is not the best situated using CNN. But comparing
with other techniques, the results are very interesting.
Keywords: Biometric system, Face recognition, Convolution Neural Network”CNN”, Eigen
faces, LBPH.
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THE EVALUATION OF THE RENEWABLE ENERGIES PROGRAM IN ALGERIA
Chems Eddine BOUKHEDIMI
University of Tizi Ouzou, Department of commerce. -Management Marketing
Abstract
The aim of this study is to emphasize on the use of the renewable energy in Algeria which is a
big nation of fossil fuels, such as petrol and gas. Moreover, Algeria is a member of OPEC
which pushes it to produce and export natural gas and liquefied natural gas. However, this
type of energy is unrenewable and makes air pollution by its carbon dioxide emission.
To achieve sustainable development. Since 2010, Algeria started to follow the field of
renewable energy by exploiting its enormous solar energy potential with its prestigious
geographical location, estimated more than 80 % of the country. It should be noted that
Algeria receives annual sunshine exposure equivalent to 2,500 KWh/m2.
The program of renewable energy includes also the biomass energy which consists to move
the solid waste into green energy. Besides, the wind energy is about 35 TWh/year.
In general, the program refers to generate 22,000 MW of electricity power from renewable
sources between 2011 and 2030, of which 12,000 MW will be directed for the domestic
consumption and the rest for export.
It should be noted that the Algerian government forced the use of LED lamps in the streets
and the solar panels at the schools progressively to reduce the overuse of unrenewable energy.
Keywords: Solar energy, Biomass energy, Renewable energy, Algeria.
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PERFORMANCE OF A PHOTOVOLTAIC-THERMAL TECHNOLOGY (PVT) FOR
APPLICATIONS WITH LOW ELECTRICAL REQUIREMENTS: NUMERICAL
MODELING
Dr. Yassine RHARRABI
Laboratory of Materials, Waves, Energy and Environment, Faculty of Sciences, Mohammed
First University
Prof. Dr. Hicham BOUALI
Laboratory of Materials, Waves, Energy and Environment, Faculty of Sciences, Mohammed
First University
ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyses a novel technique of system PVT that is one of the
solution technique available to produce thermal energy and electrical. This new technology
decreases the profile temperature of the photovoltaic cell by extracting heat throughout the
coolant fluid which circulates in a solar collector. On this subject, the efficiency of the hybrid
system is increased. Numerical modeling was carried out to examine the effect of solar
radiation for different region in Morocco, as well, the effect of glass cover on performance of
technologies PVT. To perform this objective, the design of the system PVT was created by
SolidWorks software and a three-dimensional formulation is developed. Then, the analytical
model is predicated on thermal equations. Yet, the mathematical system is solved numerically
by the finite volume method which is based ANSYS-Fluent software. Based on numerical
simulation of the new system which shows that the solar radiation and fluid flow of system
PVT is an important parameter of the technical efficiency of a new system.
Keywords: hybrid PV/T; Ansys Fluent; Climatic zones in Morocco
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SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR GREEN ENERGY
Dr. Ghanshyam Barman
C G P I T, Uka Tarsadia University
Abstract
Global energy demand increasing by almost 4% in 2022, which was 5 % in 2021, according
to IEA report. Nearly 80% of the energy is generated using fossil fuels. The burning of fossil
fuel is the major contributor for the release of harmful green house gases. The fossil fuels
combustion has been the major factor for the deterioration of environment. The global
population estimated to add two billion more in the coming 20 years. It is estimated that by
2040 electricity generation is increase by 52%. Use of biowaste for power generation can play
an important role to achieve net zero emission 2050 goal. Biowaste utilization as power
resource will increase efficiency. This will ensure to decrease over exploitation of natural
resources. Commercialization of biowaste and residues for energy will be helpful in providing
clean air and improve water quality. These waste and residues work as supplement and reduce
fuel loads on the world. The use of biowaste for power generation will ensure energy security
and resilient for all. Mobilization of biowaste not only supports sustainable growth, economic
development and jobs to many people for waste collection, transportation, sorting, processing
and during the end use. Some part of a biowaste can be used as biofertilizer in place of
chemical fertilizer in farming to grow high-yielding crops. The carbon footprint will also be
reduced by using biowaste for power generation to be a sustainable development of the world.
Keywords: energy, biowaste, power, electricity, sustainable, resources
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DESCRIPTION OF THE STRUCTURE AND TECHNOLOGY OF WIND ENERGY
CONVERSION BY AN UMBRELLA SAIL POWER PLANT
Anuar Omarov
Karaganda Technical University, Faculty of Power Engineering, Automation and
Telecommunications, Department of Automation of Manufacturing Processes
Korganbay Sholanov
Karaganda Technical University, Faculty of Power Engineering, Automation and
Telecommunications, Department of Automation of Manufacturing Processes
Abstract
The object of the research is a sail-type wind power plant (SWPP) with an umbrella working
body, designed for use in vast areas with average wind speed of 4 m/s. The purpose of the
study: improving renewable energy sources by changing the methods of converting wind
energy into electrical energy and upgrading the construction of one of the existing types of
SWPP, described in [1,2]12. The modification includes the implementation of structural
changes: adjustable umbrella sail and actuators of manipulator-converter.
During the research main directions in the field of wind energy has been reviewed for
revealing of disadvantages of modern turbine WPPs comparing to sailing ones. The
technology of converting wind into electrical energy by the upgraded sail in the form of
umbrella has been described. The sail with the best aerodynamic profile characteristics has
been chosen according to aerodynamic analysis of the umbrella-shaped sail in a static position
with various types of aerodynamic cross-sections using SolidWorks (Flow Simulation)
software. Consequently, we have developed the structures of umbrella sail and actuators,
consisting of damping control and power take-off systems.
After modification, sail of the SWPP has become more convenient for control and more
sensible to wind changes. Modification of actuators has increased the efficiency of converting
energy by reducing the number of intermediate nodes. The results of the research make
possibilities to create controlled renewable source of electrical energy that can operate with
rated power at wind speeds of 3 m/s and higher, regardless of changes in wind speed and
direction.
Keywords: renewable energy, wind power plant, umbrella sail, actuator, manipulatorconverter

[1] 1 K.S. Sholanov, A. Kabanbayev, K.M. Abzhaparov. Study and Selection of Parameters of Automatically
Controlled Wind Power Station with Swaying Sails. International journal of renewable energy research (2020),
Vol. 11, No. 02, 723–737. https://doi.org/10.20508/ijrer.v10i2.10581.g7947
[2] 2 K.S. Sholanov, B.I. Mirzabayev, M. Ceccarelli. Expansibility of Electric Power Production by Sail Wind
Power Stations. International Journal of Mechanics and Control (2021), Vol. 22, No. 02, 117–126.
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EDGE COMPUTING: THE DISTRIBUTIVE DATA MANAGEMENT SOLUTION
Moses Adeolu AGOI
Lagos State University of Education
ORCID: 0000-0002-8910-2876
Solomon Abraham UKPANAH
Lagos State University of Education
Abstract
The historical attempt to bring computer and computing closer to the door post of mankind is
rapidly gaining its grounds. Computing has evolved from stand-alone system down to
decentralized architecture popularly referred to as Edge Computing. Edge computing is a
distributed information technology (IT) architecture that features decentralized processing of
data near the originating source or devices. These devices are referred to edge devices or Internet
of Things (IoT). In edge computing, data are moved out of the central data storage in the
cloud closer to the source of the data itself where it is been processed by edge devices in
order to minimize overall network overhead. Edge computing seeks to address computing
issues by bringing data down to the edge of network, enabling smart machines, mobile phones
or network gateways to perform task for better service delivery. This paper is a content review
of edge computing, how it works and its opportunities. The paper concludes that the rise of
real-time applications that need processing is driving edge computing technology ahead. Edge
computing is here for the long haul.
Keywords: Edge Computing, Edge Devices, Internet of Things, Data Management.
Introduction
Edge computing is an approach to enhance the centralization of data. It is a distributed
information technology (IT) architecture in which client data is processed at the center
between the originating data source and the cloud. According to Shi et al. (2017), Edge
computing refers to the technologies allowing computing to be done at the edge of networks
bringing data downward from the cloud and taking data upward from the Internet of Thing
(IoT) services.
Edge at this instant refers to any computing and network resources between data sources and
cloud data center. The idea behind edge computing is to enhance computing at a range very
close to the source of data for proximity sake.
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Fig 1: Edge Computing Paradigm
It should be noted that edge computing plays a very important role in the reduction of
problems such as data safety and privacy, low battery constraints, saving bandwidth and
maximizing response time. The inception of edge computing technology have helped to put in
place an intermediate layer between the IoT devices and the Cloud.

Related Literature
The concept of edge computing is different from the traditional concepts of cloud computing
and fog computing. According to Shi et al, (2016) and Shi et al, (2018), edge computing is a
new computing mode of execution at the edge of networks. Satyanarayanan (2018), further
explain that the main idea is to bring computing closer to the source of the data. In line with
this, Zha et al, (2018) emphasize that edge computing is an immerging computing model that
enable resources that are close to the user in a particular location to provide computing,
storage and network for applications services.
Edge computing concept is aimed at providing services and computing operations at the edge
of the network and data generation. Hong and Wang (2018), conclude that the concerns of
modern day organizations are wrapped on the applications of the evoking technology of edge
computing.
Edge Computing Architecture
In edge computing architecture, the top layer representing cloud data centers comprised of a
central data center and interconnected regional data centers. The cloud data centers are the
final repository of information.
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Fig.2: Edge Computing Architecture
As shown in Fig.2, the next layer down is the edge layer. It contains edge data centers and
Internet of Things (IoT) gateways. Within the edge layer, different smart devices as well as
IoT devices communicate with the edge data center. There are also communication between
devices via private area network such as RF or Bluetooth.

Edge computing implementation
The processes involved in the implementation of edge computing are quite challenging. The
first vital element is the creation of an edge strategy which considers the need for edge
computing. There is need to have clear understanding of the technical and business problems
that the organization is trying to solve, such as overcoming network constraints and observing
data sovereignty. It is very vital for the adopted edge strategy to suite the business plan and
technology on ground.
The choice of hardware and software are also expected to be evaluated. There are numerous
edge computing service providers including Cisco, Amazon, Adlink Technology, Dell and
HPE. These vendors must be evaluated for performance, cost, features, interoperability and
support. In order to consider a software, the intending tools should make provision for control
and comprehensive visibility over the edge environment.
There are several variations in the scale and scope of the actual deployment of edge
computing initiative. It should be noted that no two edge deployments are the same. These
variations are the key tools for the success of edge project.
There is a need for the monitoring of an edge deployment. It should be noted that it is
virtually difficult or even impossible to get IT staff to the physical edge site therefore edge
deployments should be followed up so as to provide fault-tolerance, resilience and selfhealing capabilities.
Applications of Edge Computing
Edge computing is aimed at bringing data, services and applications away from the cloud
down to the logical extremes source of data. Edge computing covers a wide scope from IoT
applications across to a variety of industries for better performance, security and productivity.
Some of the areas of its applications include:1. Predictive Maintenance
Edge computing can allow the workforce to perform early corrective measures to avoid the
occurrence of escalates and in return impacts productivity.
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2. Fleet management
The advent of autonomous vehicle technologies have enhanced real-time computation and
data analysis capabilities. Vehicle-to-vehicle communication is made possible as well as
information from backend control towers to make better decisions.
3. Data Privacy
Edge computing makes the task of following security and privacy guidelines easier thereby
reducing the chances of stealing data. It enables organizations to deploy applications across
local branch offices and reduce the need for cloud computing.

Benefits of Edge Computing
There are so many benefits that make edge computing approach preferable. These include:
1. Enhanced Security
In implementing edge computing, edge deployment is hardened against malicious activities
through encryption thereby enabling the security of data traversing the network back to data
center or the cloud.
2. Enhanced Speed
The need to move data from data source upward to the cloud and downward is time
consuming. This is eliminated with edge computing implementation so as to increase the
process time and hasten real time decision making.
3. Autonomy
Edge computing is essentially useful in instances where there is restriction of bandwidth or
poor connectivity. Computing work is done by edge devices and sometimes on site. The saved
data is later transmitted to the central point when connectivity is restored.
4. Save Operational Cost
The increase in the volume of data automatically increases the cost of transmission because
more bandwidth are needed to handle the load. Edge computing approach help to minimize
the amount of data being moved back and forth to the cloud. This obviously reduce the
operational cost.
5. Reliability Assurance
Edge computing is evitable when connectivity is temporary down or bandwidth is
unavailable. Edge computing deployments doesn't have to rely on instant connection to
transverse data back to a data center. Data Processing can be done from the edge and returned
back to cloud or data center when connection is available.

Challenges of Edge Computing
The under listed are the basic challenges confronted in implementing edge computing
approach.
1. Security
It is very vital to deploy edge computing approach that ensures adequate device management
such as policy-driven configuration enforcement because IoT devices are vastly insecure.
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2. Data lifecycles
So much problems are resulted from gathering unnecessary data. Most of the data needed for
real-time analytics is short-term rather than long term. It is expected of a business to decide
the data to be kept and the one to be discarded after analyses is performed.
3. Connectivity
The least of any edge deployment still requires a level of connectivity. It is therefore vital to
design an edge deployment that can accommodates erratic or poor connectivity.
4. Limited Capability
Unlike cloud computing, edge computing is characterized with limited variety in the scale of
resources and computing services. Deploying an infrastructure can be effective at the edge but
the purpose and scope must be well defined.

Conclusion
Edge Computing is a key trend in the fields of innovative technology which has gained global
heights. Edge computing approach has enhanced the distribution of workloads from data
source to various machines instead of the traditional methods of relying on a single system to
execute the unending traffics of workflow coming from innumerable edge devices. Edge
computing technology is utterly driven by the need for real-time applications.
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INERNET OF EVERYTHING: A SOLUTION TO MOBILE BANKING
USING VOICE RECOGNITION
Ebole Alpha Friday
Department of Computer Science School of Technology, Lagos State University of Science
and Technology
Shomope Adewale Abduirasaq
Department of Computer Science School of Technology, Lagos State University of Science
and Technology
Amusu Mary
Department of Computer Science School of Technology, Lagos State University of Science
and Technology
Abstract:
The advancement in the transaction of banking activities in the past years has been massive,
and the needs to place identifications of customer authentication, validation, and confirmation
into consideration and must be taking seriously. Mobile transactions has come into view as
the most significant in the current trend of financial transactions and consists of different
components in terms of information inquiry, notifications and alerts, applications, and
payment transfers. The application to Mobile-based transactions is the connectivity to
customer handsets to have a common hand shake with bank servers to perform various
services in the banking industry. The current trend of Mobile banking has gone beyond the
use of One Time Password (OTP) applications used by banks. There is always predicament
with current banking applications that involves direct transaction were plain text is send
directly to customers, recognized as OTP in most online transactions. The transaction is an
online banking were customer log in to the bank’s website with a username and password in
other to triggers a request to send an OTP to his or her registered mobile phone or the OTP
may not be necessary after one or two transactions, on the reception OTP in text message, the
customer enters it with an additional field on the banking site’s login page to complete the
login process since your details are already on your phone. There is every likely hold of
Mobile phones been stealing, accessed by unauthorized persons, or hacked. In the course of
unauthorised access, it could have been necessary to block the mobile number in question
immediately, but blocking of network provider involves the presentation of the National
Identification Number (NIN) in Nigeria, which is a chain reaction. This research work is
cost-effective, secure, and combine features of cryptography as well as behavioural pattern
and Interactive Voice Response for final authentication and authorization of customer
identification in all forms of financial transactions.
Keywords: Mobile transactions, One Time Password and customer identification
I. INTRODUCTION
Enhanced voice recognition to mobile banking system is to reduce fraudulence act, as banking
operations to the customer with mobile handset and supported application software is our day
to day activities.
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It includes all potential to provide access or delivery of very specific and highly necessary
information to the customer as given by Venugopal, H et al (2012), it is motivated by
different conveniences like the banking operations, better reach to consumers and assimilation
of other electronic commerce services with mobile banking as stated by Mohammad ShiraliShahreza and Hassan Shirali-Shahreza (2007).
In recent times there has been a fabulous raise in the application of bio-data as a features used
for recognition systems. The advance of real-time Mobile Banking in Africa has taken another
dimension and an avenue for criminals to hack customer accounts in case of misplacement of
mobile devices or stealing. The criminal gains access to the details of information, such as
customer bank transactions which are stored in individual handsets. The idea of mobile
banking was to pave way for quick service and the safety of customers’ funds in the bank
account but this objective was not met due to unlawful accomplishments endangered by a
conspirator. Currently, the only method for verification is the ability of customer entering
his or her password in the device (mobile handset) in other to carry out transactions but it has
some problems associated with it if the user is not the actual owner of the device such
password can be entered and the unauthorized person gain access to the account and perform
his illegitimate activities on the account.
A voice-dependent access control system is necessary for third-level validation and will assist
to verify the genuineness of a person electronically based on voice characteristics. The biodata technique help to remove the ambiguity related with the Mobile transaction and for
justification of rightful person for device accessibility which may include fingerprint, face,
voice, hand shape, , and iris. This major pivot discusses a voice-dependent on the Mobile
transaction as a means of final level authentication and access control system which can
provide correct verification of identity from an individual’s voice characteristics in terms of
pattern recognition stored in the database of the bank database tier (server). The preference of
voice as a biometric feature is necessary because it is easily accepted by the users, can be
recorded by any voice sensor, the hardware costs are reduced significantly, etc.
However, it is necessary for us to address some challenges differing against Mobile Banking
such as handset irregularity, scalability, reliability, security, etc. The increases in the use of
mobile handsets for many electronic commerce applications have initiated much fraud into
the sector like mobile hackers. Most bank in Nigeria today send text SMS directly to their
client handset for basic bank services without any safety and can attract malicious damage of
individual account because the information is on open circuit which can be hijacked on the
network path. There is every likelihood that Mobile data can be hacked in the network path
from bank to customer mobile handset and all-inclusive in the device that can identify enduser identity in Mobile banking. Thus, there is a need for a secure and cost-effective solution
that can easily be available on all types of handsets. The significant of this research work is to
include voice authentication on the back end at the customer service network in the banking
system as an additional security level for the protection and authorization of individual
identity on Mobile banking in case of customer misplacement of their mobile phone or any
form of being hacked.
Voice signal identification is transformation processes that convert a speech signal into sound
of irregular frequency. The filtration process can be done using number of algorithms and
techniques as stated by Muda, M., Begam, and I. Elamvazuthi (2010). There are also
hardware systems that assist to receive and interpret dictation, or to recognize and track the
similarity of vocal instruction stored in the database or cloud storage system of the Bank. The
basic block diagram for voice recognition is given in Figure 1.
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A big challenge of proliferating accuracy and recognition speed is faced by the real-time
automatic system for speech recognition. The actualisation of speech in the storage can be
dilapidated by noise, speaker's gender, environmental conditions, and style in which it is
spoken. It is very necessary to depends on a train partner recognition on extraction and
training of individual speech. The improvement and clarity of speech depend on
Implementation of Text-Dependent Speaker, as shown in the diagram below.

Spe Aud

Speaker Crea
SpeaProf

Signal
Extraction

Add/Re
Speaker
Modify
Speaker

Vect

Decisi

Speaker
Classify input
Based on all

Speaker Datab

Figure 1: Voice recognition System by Chavan R.

C and Sable, G.S (2013)

B

The applications of two-factor verification of an individual identity can help in the
interpretation of voice or complementary information to be understood. The deployment of
other identifications such as biometric information can also be an advantage. Voice
recognition systems are economical and easily understood by users.
II. RELATED WORK
Biometrics can be inform of human classification of character (countenance, fingerprint, iris,
voice), Biological biometrics (DNA, blood, hair), and Behavioural biometrics (signature, the
keystroke dynamics, and the gait recognition, etc). Wang, S. and Liu, J. (2011) on
Biometrics on Mobile Phone, describe biometrics-based mobile authentication such as
fingerprint, face, voice, and iris. Hadid, A., Heikkila, A, J., Silven, O. and M. Pietikainen,
M.(2017) recognize that specific Speaker Recognition for Mobile User Authentication
modality as well as Face recognition is for person authentication in mobile phones, or as in
Mohammad Shirali-Shahreza (2016), look at a real-time training algorithm for analysing the
security for mobile devices. The authors recommend the extraction local face features using
some limited arbitrary bases and then incrementally train a neural network. Processing by the
application image in respect to hand biometrics on mobile as in the reference, where hand
images are acquired by a mobile device without any restriction in direction, distance to the
camera, or elucidation. Jiehua Wang, Song Yuan,(2015) “A Novel Security Mobile Payment
System Based On Watermarked Voice Cheque”. details an iris recognition system explained
that regular segmentation for pupil region, data extraction and pupil detection, and eyelids
detection, and feature matching can best solve the mobile problems. N.L. Clarke and S.M.
Furnell (2007). Explained the needs for user authentication for mobile devices using voice
matching technique. Martinez Borreguero, F. Javier and Chaparro Peláez, Julián,” Spanish
(2005) Mobile Banking Services: An Adoption Study”, Proceedings of the International
Conference on Mobile Business, deal with keystroke-based recognition, that is user
identification with keystroke dynamics-based authentication (KDA) on mobile devices, and
concentrate on 11-digit telephone numbers in line with text messages as well as 4-digit PINs
to classify users.
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Moreover, there was an improvement made in the development and more performing KDA
process, with optimized enrolment and authentication procedure, whose principle is extended
in the latter paper for touch screen-handled mobile devices, along with a pressure feature
measurement which is new modality for authentication on a mobile device, namely gait
recognition. The interest was to deals with text-dependent speaker verification that involved
both the user’s voice and the uttered text itself to be used for authentication. It is necessary to
understand that, dealing with speaker recognition; two trends are involved that is textindependent and text-dependent speaker recognition techniques. Yekini NA et al. (2012)
presented a voice-dependent access control system for ATMs. The system consists of two (2)
important components: a Voice sensor e.g. microphone, which is used for speaker
verification system and also access rule system for the ATM machine, low-cost voice sensor,
used for recording the ATM user’s voice and subsequently send it to the voice-dependent
verification system to validate the authenticity of the user.
Speaker recognition classification
Speaker recognition can be divided into two tasks: speaker authentication and speaker
classification. Authentication refers to conformity of actualisation on certain identity entered
in the system. Why classification is the inability of identification on the current speaker. It is
almost important to identify and understand the differences and similarity of the speaker.
According to the dissimilarity in recognition of an object, it becomes necessary to divide
speaker recognition into three categories and these are text-related, text-independent, and textprompt. The text-related speaker requires the speaker's pronunciation of keywords and
sentences. The text-independent does not need to limit the speech content during training and
recognition, and the recognition object is a free voice signal. The speaker recognition of text
prompts, as the name suggests is the random generation of some specific text given by the
system.
Speaker recognition process
This technology distinguish the speaker by analyzing the speaker's attribute of information
which contained in the voice signal and includes two stages such as the training phase,whose
feature parameters are extracted to establish a speaker model, and the recognition phase,
which is expressed as a matched phase as a point of establishment for judgment. The basic
principle is shown in Figure 1.

RESEARCH METHODOLOGY
The proposed method is a fusion of behavioural identification with Voice Recognition. The
first time registering of individual, in line with taking its voice samples for extracting voice
prints, the behavioural parameters also get extracted and stored in a database. This
behavioural parameter is an emotional characteristic of instability and the negative expect
should be considered. The negative emotional information sympathy can then be saved in the
bank database for reference purposes.
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Whenever an individual claims their identity for authentication, then it will be first verified
message stored in the database in line with the saved voice print as an additional layer of
security. It will be authenticated automatically only after successfully passing both stages. It
can be illustrated by the following flow diagrams:
Capture voice
sample

Extract Voice Print

Behavioral
parameter

Voice Print Database

Voice / Behavioural Enrolment Process
The negative emotional voice samples of first-time users are extracted and recorded as well as
a behavioural parameter are saved in the databases the bank. The diagram below illustrate
Speech Verification Process

The operation allow the Voice samples that was extracted as voice prints to be compare with
the matched emotional voice saved in line with the characteristic details in the database. If the
match is successful, then access of information is enabled otherwise access ignore.
The realisation of high security is achieved due to the fact that, it represents third level
security which is an additional layer. More additional future can be added to counter attacks
against impersonation as the speaker’s voice is always recorded and can be presented later for
verification and authentication of individual identity. The result shown that, there is no 100%
accuracy due to human irregularity in term of emotional state of mind and matching
behavioural parameters at all time. There is always an obvious and slight deviation in action
and age progression. If there is a case of impersonation of the speaker by some machine then
there will be a 100% match irregularity of the behavioural parameters, because the stored
voice message cannot be known to the impersonator. On the basis of this fact, future research
can be done on mathematical model as well as simulation in other to justify the intended
result.
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IV. CONCLUSION
Voice recognition authentication is a necessity for all financial institution in respect to their
security of their costumer transactions. it can also be applied for the safety of disabled people
or special citizen in the society who unable to authenticate themselves using conventional
techniques. It also be applied to aged people with the notion of moving the technology to the
doorstep of their home or used by a common man who is not much literate and not familiar
with the current trend of technology and it applications. The workability of this technology is
based on the availability of software and hardware for deployment. The good news for this
technology is the hybridization with the behavioural verification procedure to his high climax
as an additional layer of security and ability to withstand masqueraded attacks.
Nowadays, millions of financial transactionare carry out with mobile technology in day-today life. A large number of frauds can be carried out using mobile systems, In order to
overcome these problems hackers and misplacement of mobile phones; it is necessary that the
banking institutions should make the use of voice recognition using Internet of Everything as
a solution to African problem.
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ABSTRACT
Trains in India are considered as poor man’s travel system. Further, mass transit at cheaper
cost is possible only through trains in India. They can also have the capacity to run for long
hours and comfortable when compared with other means of transportation. The express trains
in India run minimally for 8 hours and maximum for 82 hours. Thus, people travelling
through these trains use to spend their travel hours indoor. Thus, the knowledge on the
presence of indoor mycoflora is important to know about the exposure of the commuters to
indoor molds. In this study nearly 25 express trains were selected and monitored for the
presence of indoor mycoflora using Reuter’s Centrifugal Sampler. The samples were
conducted in Central Station, Chennai wehre the interstate trains use to halt and Egmore
Railway Station where state bound trains are halted. A total of 25 trains were studied for their
indoor mycolora in A/c cabins and general sleeper class cabins. The study resulted in the
isolation of around 28 different species belonging to 12 different genera. Among the genera,
Aspergillus was represented by maximum number of species (10 spp) followed by Penicillium
(3 spp). An average Colony Forming Units of (CFU) 2520 CFU/m3 of air was recorded in
train cabins. Among the isolates recorded from the express trains, few of the species were
found to be toxigen, opportunistic pathogen and potential allergen.
Keywords: Indoor air mycoflora, Express Trains, Mass transit transport, A/c
cabins, Aspergillus, Penicillium, Allergen
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ÖZET
Menopoz, retrospektif olarak incelenen bir tanım olup, kadında en az bir yıl boyunca
menstrüasyonun olmadığı ve doğurganlığın sona erdiği dönemdir. Genellikle görülme yaşı
45-55 yaşları arasıdır. Kadın hayatının doğal bir parçası olup bir hastalık olarak kabul
edilmemektedir. Menopoz fizyolojik bir süreç olmasına rağmen, bu dönemde kadınlar,
overlerde östrojenin azalmasına bağlı olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen
semptomlar yaşarlar. Kadınlarda görülen menopozal semptomlar ateş basması, terleme gibi
vazomotor semptomlar, depresyon, duygu durum değişikliği gibi psikolojik semptomlar,
vajinal kuruluk gibi ürogenital semptomlar, kardiyo-vasküler hastalıklar ve osteoporozdur.
Menopozal semptomların görülme yaşı ve semptomların şiddeti her kadında farklılık
göstermektedir. Kimi kadınlar menopozal semptomları hafif, kimi kadınlar ağır yaşamaktadır.
Menopoz kadının hayatında doğal bir olay olmasına rağmen bazı semptomlar, kadının
sağlığını olumsuz etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Menopoza bağlı şikayetlerin
önlenmesinin klinik ve halk sağlığı açısından olduğu kadar kadınların yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi açısından da önemli olduğu bilinmektedir Menopozal semptomların
yönetiminde hormon replasman tedavileri, hormonal olmayan farmakolojik tedaviler,
farmakolojik olmayan tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamaları gibi çok çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu semptomların
yönetiminde hormon replasman tedavileri ve farmakolojik tedavilerin etkinliği her ne kadar
kanıtlanmış olsa da, ciddi yan etkiler ve riskler taşımasından dolayı yerini sağlıklı yaşam tarzı
değişikliklerine ve tamamlayıcı alternatif tıp uygulamalarına bırakmaya başlamaktadır.
Özellikle, kötü beslenme, fiziksel hareketsizlik, alkol ve sigara, menopozal semptomlarda
olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının doğal ve zararsız
olmasından dolayı kronik hastalıklarda ve kanserde de kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Bu derlemede menopozal semptomların yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarından biri olan beslenme üzerine vurgu yapılarak literatüre katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Menopozal Semptom, Diyet, Beslenme, Alternatif Tıp.

1167

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM) APPLICATIONS
FOR NUTRITION IN MANAGEMENT OF MENOPOSAL SYMPTOMS
ABSTRACT
Menopause is a retrospectively analyzed definition and it is the period in which a woman does
not have menstruation for at least one year and fertility ends. Generally, the age of onset is
between 45-55 years. It is a natural part of women's life and is not considered a disease.
Although menopause is a physiological process, women during this period experience
symptoms that significantly affect their quality of life due to the decrease in estrogen in the
ovaries. Menopausal symptoms seen in women include hot flushes, vasomotor symptoms
such as sweating, psychological symptoms such as depression and mood changes, urogenital
symptoms such as vaginal dryness, cardiovascular diseases and osteoporosis. The age of onset
of menopausal symptoms and the severity of symptoms vary in each woman. Some women
experience mild menopausal symptoms, while others experience severe symptoms. Although
menopause is a natural event in a woman's life, some symptoms can be severe enough to
adversely affect a woman's health. It is known that the prevention of menopausal complaints
is important in terms of clinical and public health as well as improving the quality of life of
women. A wide variety of treatment methods such as hormone replacement therapies, nonhormonal pharmacological treatments, non-pharmacological treatments, lifestyle changes,
complementary and alternative medicine applications in the management of menopausal
symptoms is implemented. Although the effectiveness of hormone replacement therapies and
pharmacological treatments in the management of these symptoms has been proven, it is
beginning to leave its place to healthy lifestyle changes and complementary alternative
medicine applications due to serious side effects and risks. In particular, malnutrition,
physical inactivity, alcohol and smoking are associated with adverse outcomes in menopausal
symptoms. Since complementary and alternative medicine applications are natural and
harmless, their use in chronic diseases and cancer is becoming widespread.
In this review, it is aimed to contribute to the literature by emphasizing nutrition, which is one
of the complementary and alternative medicine applications in the management of
menopausal symptoms.
Keywords: Menopausal Symptom, Diet, Nutrition, Alternative Medicine.
GİRİŞ
Yunancada men (ay) ve pausis (sonlanma) terimlerinden oluşan menopoz, kadın hayatında
seks hormonları olan östrojen ve progesteronda azalma ve bunun sonucunda folikül uyarıcı
hormon (FSH) ve lüteinizan hormonun (LH) artması sonucu oluşan spontan adet döngülerinin
kesilmesidir. Retrospektif bir durum olup, kadının en az 1 yıl boyunca hiç menstrüasyonunun
gerçekleşmemesidir (1-4).
Over hormon salgısının azalmasının bir sonucu olan menopoz, genellikle 45-55 yaşları
arasında görülen fizyolojik bir süreçtir. Bu dönemde kadınlarda sıcak basması, gece terlemesi,
kaslarda ve eklemlerde ağrılar, uyku sorunları, nefes darlığı, kilo alma, yüzde tüylenme,
depresyon, sinirlilik, kaygı, cinsel sorunlar, vajinal kuruluk ve gülerken ve öksürürken idrar
kaçırma gibi idrar yolu şikayetlerinin de yer aldığı pek çok belirti görülebilmektedir. Bu
belirtiler kadınların yaşam kalitesini düşürmekte, biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlıklarını
etkilemektedir (5-7).
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Ateş basması, terleme, baş ağrısı gibi vazomotor semptomlar, anksiyete, depresyon,
uykusuzluk gibi psikolojik semptomlar, vajinal kuruluk, üretral sendrom gibi ürogenital
semptomlar menopozun kısa süreli semptomları iken; kalp-damar hastalıkları ve osteoporoz
uzun süreli semptomlarıdır (8-11).
Menopoz belirtileri her kadında her zaman aynı değildir. Menopoz semptomlarının
prevalansı, hem aynı popülasyondaki bireylerde hem de farklı popülasyonlarda farklılık
gösterir. Menopoz, kadınlarda yaşlanmanın bir parçası olmasına rağmen, bazı semptomları
günlük aktivitelerini ve sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecek kadar şiddetli
olabilir (7, 12). Menopozun sağlığa etkileri konusunda hala bilinmeyenler olsa da; ancak
menopoza bağlı şikayetlerin önlenmesinin klinik ve halk sağlığı açısından olduğu kadar
kadınların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından da önemli olduğu bilinmektedir (10).
Hormon Replasman Tedavisi (HRT), menopozla ilgili semptomları önemli ölçüde azaltsa da,
artan venöz tromboemboli, felç ve meme kanseri riskine ilişkin önemli yan etkileri nedeniyle
kullanımı halen tartışmaya açıktır. Menopozdaki kadınları etkileyen sağlık sorunlarına
yönelik çoğu kılavuz HRT yerine, beslenme ve yaşam tarzını optimize etmeyi önleme ve
tedavi için ilk seçenek olarak tanımlar. Özellikle, kötü beslenme, fiziksel hareketsizlik, alkol
ve sigara, menopozal semptomlarda olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. Ayrıca, soya, kalsiyum ve
D vitamini gibi belirli gıda grupları ve besinler, olumlu sağlık sonuçlarıyla bağlantılıdır (3,
10, 13-16).
Sıcak basmaları, menopozda en sık görülen semptom olup, kadınların en sık doktora
başvurma nedenidir ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Birçok çalışmada,
soya tüketiminin menopoz sırasında sıcak basmalarını azalttığı belirtilmektedir. Kanıtlar, çay
ve kahve gibi kafeinli maddelerin, baharatlı yiyeceklerin ve alkolün sıcak basmalarını
şiddetlendirebileceğini göstermektedir. Yüksek yağlı bir diyet aynı zamanda obezite ve
menopoz sırasında artan meme kanseri riski ile ilişkili bulunmaktadır. Bununla birlikte,
menopoz sırasında düzenli meyve ve sebze tüketimi, bu dönemin semptomlarında bir azalma
ile ilişkilidir (4).
Bu derlemede menopozal semptomların yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarından biri olan beslenme üzerine vurgu yapılarak nonfarmakolojik uygulamalara
dikkat çekilmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
MENOPOZAL SEMPTOMLARIN YÖNETİMİNDE BESLENMEYE YÖNELİK
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP (TAT) UYGULAMALARI
1.
Diyette Soya Ve Ürünlerinin Kullanılmasının Menopoz Semptomlarına Etkisi
Fitoöstrojenler veya bitki östrojenleri, vücut hücrelerindeki östrojen reseptörlerine
bağlanabilen bitki bileşikleridir. Bazı gıdalarda bulunurlar ve menopozla azalan östrojen
etkilerinin bir dereceye kadar yerini alabilirler. Fitoöstrojenler, östrojenlerin kadın
vücudundaki fonksiyonlarını taklit eder. Soya ürünlerinin iyi bir fitoöstrojen kaynağı olduğu
iyi bilinmektedir ve soya dördünden hazırlanan unlu mamülleri yemenin çeşitli menopoz
semptomlarının şiddetini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir (3, 17, 18).
Fitoöstrojen açısından zengin gıdalar (soya izoflavonları, kumestanlar ve lignanlar gibi) ile
vazomotor semptomların varlığı, sıklığı veya şiddeti arasındaki ilişkileri araştıran
çalışmalarda vazomotor semptomlar ve diyet arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıtlar
rapor edilmiştir. Fitoöstrojenler keten tohumunda (lignan açısından zengindir), Şerbetçi
otunda (Humulus lupulus), tam buğday tanesi gibi tahıllarda, soya, brüksel lahanası ve
ıspanak gibi sebzelerde, üzüm gibi meyvelerde ve nohut, mercimek gibi baklagillerde
bulunur. İnsanlarda, tüm bu gıdaların östrojen benzeri etkileri olduğu öne sürülmüştür (2, 19).
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İzoflavonlar birkaç bitkide, özellikle soya ve nohut gibi baklagillerde bulunur. İzoflavonlar,
bitkilerden elde edilen östrojenik aktiviteye sahip olduğu tespit edilen ana kimyasal
sınıflardan biridir. İzoflavonların analizi, mevcut sayısız olası form nedeniyle karmaşıktır.
Çünkü işleme, bireysel bileşiklerin seviyelerini ve bileşimlerini etkileyebilir. Ek olarak,
bağırsak mikroflorası, insanlarda daha fazla östrojenik aktiviteye ve daha uzun yarı ömre
sahip olan ve emilebilen bir izoflavandiol olan equol oluşturmak üzere izoflavonları
metabolize eder. Bağırsak mikroflorası insanlar arasında farklılık gösterdiğinden, bazıları
diğerlerinden çok daha fazla miktarda equol üretebilir. 8 hafta boyunca, menopoz sonrası
kadınların diyetlerine günde 54 mg izoflavon sağlayan soya ilavesi yapılan çalışmada,
izoflavon tedavi grubunda diyastolik veya sistolik kan basıncında anlamlı bir değişiklik
gözlenmediği belirtilmiştir. Ancak Blatt-Kupperman İndeksi kullanılarak belirlenen menopoz
semptom şiddeti ve yoğunluğunda önemli bir iyileşme olduğu belirlenmiştir. Menopoz
sonrası birçok kadın, bilişsel işlevler (konsantrasyon gibi) ve hafıza ile ilgili sorunlar
bildirmektedir. 60 mg soya izoflavon/gün takviyesinin bilişsel işlevleri iyileştirip
iyileştiremeyeceğini belirlemek için 6 ay boyunca 90 kadın üzerinde bir çalışma yapılmıştır.
Bilişsel işlev ölçütlerinin tümü olmasa da bazılarının izoflavon tedavisi ile iyileştirildiği
belirtilmektedir. Örneğin, izoflavon grubu sözel akıcılık testlerinde daha iyi performans
gösterdi, ancak anlık bellek, depolama kapasitesi ve kelime listesinin kurtarılması veya bellek
testinde herhangi bir gelişme olmadığı ayrıca vurgulanmıştır (18).
Soya gıdaları, geleneksel olarak soya açısından zengin bir diyet tüketen Çinli ve Japon
kadınların meme kanseri, kalp hastalığı risklerinin daha düşük olması ve Amerikalı kadınlara
göre daha az vazomotor semptom yaşaması gerçeğine dayanarak izoflavon içeriği nedeniyle
popüler olmaya başlayan ürünlerdir. (15).
Sıcak basması ve gece terlemesi gibi vazomotor semptomlar Batı toplumlarında kadınlarda
tipik ve yaygın şikayetler iken, Japon kadınları genel olarak menopoz sırasında Batı
ülkelerindeki kadınlara göre daha hafif vazomotor semptomlar yaşarlar. Geleneksel Japon
diyetinde fitoöstrojen ve soya izoflavonları da dahil olmak üzere soya açısından zengin
ürünlerin tüketilmesine ilişkin beslenme alışkanlıklarının bu durumda rol aldığı
belirtilmektedir. Soya izoflavon 3 bileşik içerir: daidzein, genistein ve glisitin. Aktif bir
daidzein metaboliti olan equol, soya fasulyesinde ve çoğu soya gıdasında bulunan başlıca
izoflavonlardan biridir. Japon kadınların yaklaşık yarısı ve ABD’ li kadınların %70-80’ i
bağırsaklarındaki mikrofloradan ötürü equol üretememektedir. Çalışmalar daidzeini kendi
bağırsak bakterileri tarafından equol'e metabolize edebilen kadınların daha hafif menopoz
semptomları bildirdiğini göstermektedir (20).
Lesitin, esas olarak yumurta sarısı ve soya gibi ürünlerde bulunan karmaşık bir fosfolipid
karışımıdır. Hasarlı hücre zarlarını değiştirmek ve hücre zarının yapısını ve işlevini eski
haline getirmek için taze fosfolipidlerin uygulanmasına Lipid Replasman Tedavisi (LRT)
denir. LRT’ nin yorgunluğu iyileştirdiği gösterilmekle beraber, dejeneratif hastalıklar,
metabolik sendrom, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde etkili olması
beklenmektedir. Hirose ve ark. tarafından yürütülen çalışmada orta yaşlı Japon kadınlarda
soya lesitininin yorgunluk ve diğer çeşitli sağlık parametreleri dahil olmak üzere menopoz
semptomları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya dışlanma ile ilgili
kriterler dikkate alındıktan sonra 40-59 yaş arası 96 Japon kadın dahil edilmiştir. Katılımcılar
yüksek doz soya lesitini alanlar, düşük doz soya lesitini alanlar ve plasebo olmak üzere üç
gruba ayrılmıştır. Deneklere 8 hafta boyunca ve kahvaltıdan sonra olmak üzere 6 tablet
almaları söylenmiştir.
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Çalışma boyunca denekler hangi tür tableti aldıklarını bilmemekle birlikte, çalışmanın
sonucunda yüksek dozda (1200 mg/gün) soya lesitinin kullanımının, yorgunluktan şikayet
eden orta yaşlı Japon kadınlarda yalnızca gücü artırmakla kalmayıp, diyastolik kan basıncını
da düşürdüğü bulunmuştur (21).
2.
Menopozda Akdeniz Diyetinin Menopoz Semptomlarına Etkisi
Akdeniz diyeti, sık sık meyve, sebze, kuruyemiş ve kepekli tahıl tüketimi, düzenli balık
tüketimi (haftada en az üç kez), ana protein kaynakları olarak baklagiller, ana sos olarak
sızma zeytinyağının kullanılması ve et ürünleri ve tatlıların düşük tüketimi ile karakterize
edilen sağlıklı bir beslenme düzenini ifade eder. Hem anti inflamatuar hem de antioksidan
etkiler, Akdeniz diyetinin bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltmadaki faydalarının arkasında bir
mantık sağlamak için önerilen ana mekanizmalardır. Antioksidan savunmalarla etkili bir
şekilde karşılanmayan artan serbest radikal üretiminin neden olduğu reaktif oksijen türlerinin
(ROS) artması, yumurtalık yaşlanması ile yakından ilişkilidir. Tüm folikül atrezisi, ovulasyon,
luteoliz ve oosit olgunlaşması ROS' tan etkilenir ve antioksidan özelliklere sahip belirli
gıdaların tüketiminin foliküler atrezi oranında bir azalma ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır (2).
Genel olarak araştırmalar, daha fazla sebze, meyve ve tam tahıl tüketiminin daha düşük
psikolojik, somatik, vazomotor ve ürogenital semptomlar ve uyku bozuklukları yoğunluğu ile
ilişkili olduğunu göstermiştir. Tanımlar farklılık gösterse de, kronik, bulaşıcı olmayan
hastalıklara karşı koruma sağlayan sağlıklı beslenme kalıpları genellikle bitki bazlı diyetlerle
ilişkilendirilir. Sebzeler, meyveler ve tam tahıllar temel lif kaynakları ve kalsiyum,
magnezyum, demir, selenyum ve A, C, D ve E vitaminleri gibi çeşitli vitamin ve mineraller,
oksidatif stresi ve dolayısıyla menopoz sonrası yoğunlaşan ve menopoz semptomlarıyla
ilişkili inflamatuar süreçleri önlemek için gereklidir (10, 16).
Kandaki antioksidanların postmenopozal kadınlarda vazomotor semptom, depresyon ve
anksiyete ile negatif ilişkili olduğu belirtilmektedir. Abshirini ve ark. tarafından yapılan
çalışmada İran’ da menopozal dönemdeki 400 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda diyetinde çay, meyve ve meyve suyu gibi antioksidan içeren besinleri tüketen
kadınlarda Menopoz Derecelendirme Ölçeği’ ne göre daha az menopozal semptom
gösterdikleri belirtilmektedir (13).
Kalp hastalığı riskini azaltan faktörler arasında tekli doymamış yağ asitleri tüketimi, Akdeniz
tipi beslenme biçimleri, kabuklu yemişler, avokadolar, soya gıdaları ve meyve ve sebzelerde
yüksek oranda antioksidan alımı yer alıyor (18).
Vazomotor semptomlar için doğal tedavilerden biri, omega 3 yağ asitleri ile temsil edilir.
Omega-3 yağ asitleri, çoklu doymamış yağ asitleridir ve dekosapentaenoik asit (DPA),
eikosapentaenoik asit (EPA) ve alfa-linolenik asitten (ALA) oluşur. Balık yağı ve diğer deniz
ürünlerinde, kabuklu yemişlerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Omega 3 yağ asitleri
insan vücudu tarafından üretilemediği için temel besinlerdir. Omega-3'ün vazomotor
semptomları etkileyebileceği mekanizmalar tam olarak açık olmasa da, hem hayvansal hem
de klinik kanıtlar, beyindeki serotonin ve dopamin dahil olmak üzere bazı nörotransmitterlerin
seviyelerini değiştirebilen omega 3 takviyesinin olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, omega-3'ün
sedef hastalığı, kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar dahil
olmak üzere çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu
tamamlayıcı ilacın denekler arasında yüksek kabul edilebilirliği vardır (2).
Saimin ve ark. Endonezya sahil şeridinde yaşayan 50 yaş üstü kadınlarda balık tüketim
miktarı ile menopozal semptomlar arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada yeterli sıklıkta
balık tüketenlerin çoğunluğu orta düzeyde semptomlar (%36,7) yaşarken, daha az sıklıkta
balık tüketenlerin şiddetli semptomlar (%2,6) yaşadıkları belirtilmektedir.
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Menopoz semptomları ile balık tüketim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna
varmışlardır (7).
Soleymani ve ark. İran’ da kadınlarda menopozun genel, fiziksel, zihinsel ve genitoüriner
semptomları ile başlıca diyet kalıplarının ilişkisini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda,
daha fazla meyve, sebze, süt ürünleri, baklagiller, tohumlar ve sert kabuklu yemişlerden
oluşan sebze ve meyve diyet modeline baskın bağlılığın, menopozun genel, fiziksel ve
zihinsel semptomları ile ters orantılı olduğunu ortaya koymuşlardır (12). Safabakhsh ve ark.
yaptığı çalışmada diyette bazı tür meyve ve sebze alımının klimakterik semptomların
azalmasıyla, ürogenital semptomların ise artmasıyla ilişkili bulunmuştur (16).
Fouad ve ark. yaptığı çalışmada perimenopozal Mısır’ lı kadınlarda menopoz semptomlarının
diyet ile yönetiminde tarçın ve karanfil ile zenginleştirilmiş hazır mısır peksimedinin
tüketilmesinin etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda mısır gevreği takviyesi
tüketen gruptaki tüm katılımcıların, toplam Menopoz Derecelendirme Ölçeği (MRS) ve üç alt
ölçekte psikolojik semptomlar, ürogenital semptomlar ve somatik menopoz semptomlarında
belirgin bir iyileşme gösterdiği belirtilmiştir. Bel çevresindeki azalmada da istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur (17).
Noll ve ark. tarafından yapılan ve diyet ile menopozal semtomlar arasındaki ilişkiyi
inceledikleri sistematik derlemede diyet alımı ile menopoz semptomlarının yoğunluğu
arasındaki ilişkiyi doğrulayacak yüksek düzeyde ve kesin bir kanıt olmadığı sonucuna
varmışlardır. Bazı makaleler daha fazla sebze, tam tahıl ve işlenmemiş gıda tüketimi ile daha
düşük menopozal semptom yoğunluğu arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca
bulgular, işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve tatlılardan zengin diyetlerin artan psikolojik,
vazomotor ve somatik semptomlarla ilişkili olduğunu göstermektedir (10).
Asghari ve ark. yaptığı çalışmada, katılımcıları egzersiz, beslenme ve egzersizle birlikte
beslenme eğitimi verdikleri üç müdahale ve bir kontrol grubuna ayırmışlardır. Beslenme
grubunda, kontrol grubuna kıyasla müdahaleden 12 hafta sonra menopoz semptomlarında
azalma açısından önemli ölçüde farklılık olduğu ve bulunan sonucun, beslenme eğitimi
üzerine yapılan çoğu çalışmanın sonuçlarıyla uyumlu olduğu belirtilmektedir (11).
3.
Menopoz Semptom Yönetiminde Geleneksel Bitkisel Uygulamalar
Hormon tedavisinin yan etkilerine dayanarak, şifalı bitkiler son yıllarda büyük ilgi
görmektedir. Tıbbi bitkilerde fitoöstrojenlerin ve fitoprogesteronların varlığı ve periferik
dokularda anti-androjen etkileri, menopoz semptomlarını, özellikle de sıcak basmalarını
azaltabilir. Ayrıca, belirli nörotransmitterleri aktive ederek sinir sistemini etkileyen bazı
bitkisel ilaçlar, menopozdaki kadınlarda uyku ve hafıza semptomlarını iyileştirmede etkili
olmuştur. Ada çayının beyindeki kompleks GABA/benzodiazepin reseptörlerine bağlanabilme
mekanizması olduğu ve östrojenik etkileri nedeniyle sıcak basması ve terlemenin tedavisinde
etkili olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca sinir sistemi üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle
hafızayı iyileştirmede ve sedasyonda etkilidir. Aşırı kullanımı sıcaklık hissi, baş dönmesi,
taşikardi ve epilepsi benzeri nöbetlere neden olur. Diyabet ve tansiyon ilaçları ile çapraz
reaksiyon olasılığını artırır. Kedi otu, geri alımının inhibisyonu nedeniyle sinaptik yarıkta
GABA' nın artması, nörotransmitter salgılanmasının artması ve bitki özündeki önemli
miktarda glutamin, bitki köklerinin yatıştırıcı etkilerinden muhtemelen sorumludur. Ayrıca bu
bitki menopozdaki sıcak basması tedavisinde de kullanılmaktadır. Melisa otu (oğul otu)
özellikle menopozda sinir uyarımı ve uyku problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Çemen
otunda bulunan saponin bileşiklerinin varlığı nedeniyle lipid düşürücü etkileri kanıtlanmıştır.
Çeşitli çalışmalar, bu bitkinin menopoz semptomlarının, özellikle sıcak basması ve metabolik
sendromun tedavisinde etkilerini göstermiştir.
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Çörek otu, postmenopozal kadınlarda metabolik sendromun tedavisinde etkili olup kan
şekerini ve lipidleri düzenler. Bir başka şifalı bitki olan Hayıt’ ın etki mekanizması büyük
olasılıkla hipotalamik-hipofiz eksenindedir. Bazı çalışmalarda bitkinin LH salgısını ve
progesteron miktarını artırmada etkisi gösterilmiş olsa da bazı çalışmalarda bu bitkinin LH ve
FSH üzerine etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Rezenede bulunan palmitik asit ve betasitosterol anti-androjenik, anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Menopoz sonrası kadınlarda sıcak
basması ve vajinal atrofide terapötik etkileri araştırılmıştır. Çuha çiçeği anti-inflamatuar
etkileri olan prostaglandin E2'yi artıran omega-3 yağ asitleri içerir. Menopozla ilişkili sıcak
basmaları azaltmadaki etkinliği çeşitli çalışmalarla doğrulanmıştır. Mabet ağacının
antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Menopoz sonrası kadınlarda dikkat
bozuklukları, hafıza bozukluklarının tedavisinde kullanımı birçok çalışma ile araştırılmıştır.
Sarı kantoron bitki özünün hafif ile orta dereceli depresyon ve anksiyete tedavisinde etkisini
ve libido, vajinal kuruluk, idrar yolu sorunları ve menopozun neden olduğu zihinsel
komplikasyonlar üzerindeki etkinliği çalışmalarla gösterilmiştir. Panaks ginsengi, anason,
kırmızı yonca, meyan ve çarkıfelek (passiflora incarnata) bitkileri de menopozal semptom
tedavilerinde kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerin terapötik dozlarıyla ilgili bildirilen yan
etkiler olmasa da diğer ilaçlarla etkileşimi olabileceğinden dikkatli olunmalıdır (3).
Karayılan otu, östrojen reseptörleri üzerinde kalıcı etkiler olmaksızın uzun yıllardır sıcak
basmaları ve diğer menopoz semptomlarını tedavi etmek için kullanılmıştır (3). Tescilli
standartlaştırılmış bir karayılan otu özütü olan, kapsamlı bir şekilde araştırılan ve yaygın
olarak kullanılan Remifemin, HRT’ nin doğal alternatiftir. 50 yılı aşkın süredir sıcak basması
gibi yaygın menopoz semptomlarının tedavisi için en tutarlı klinik kanıtı sağlamıştır.
Karayılan otu anacı ve köksapının (Remifemin) tescilli standartlaştırılmış izopropanolik
ekstraktının plaseboya kıyasla her gün önerilen 40 mg ekstrakt dozunda etkinliği ve güvenliği
hakkında yeni kanıtlar sağlamak amacıyla Ross tarafından tasarlanan çalışmaya 24 farklı özel
jinekolojik muayenehaneden 304 katılımcı dahil edilmiştir. Denekler 12 hafta boyunca günde
iki kere bir Remifemin tableti alanlarla, plasebo tableti alanlar olarak 2 gruba ayrıldı.
Çalışmanın sonucunda Karayılan otunun (Remifemin) standardize izopropanolik ekstresi,
MRS skorunu düşürmede plasebodan önemli ölçüde daha etkiliydi ve erken menopozdaki
kadınlarda semtom yönetiminde büyük etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bazı durumlarda,
gastrointestinal sistem rahatsızlığı bildirilmiştir. Doz aşımı baş ağrısına, mide bulantısına,
kusmaya, görme ve dolaşım bozukluğuna ve baş dönmesine neden olabilir. Hamilelerde,
emzirenlerde ve HRT ile birlikte kullanımı önerilmemektedir (22).
DİYETLE
MENOPOZAL
SEMPTOM
YÖNETİMİNİ
VE
İLİŞKİLİ
ARAŞTIRMALARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bitkileri yetiştirme prosedürleri, hasat, depolama ve pişirme koşulları gibi birçok faktör
diyetteki antioksidanların niteliğini ve oranını etkileyebilir (13).
Bazı gıdaların ve doğal menopoz yaşının ilişkilendirilmesinin sonuçları çelişkilidir, çünkü bu
çalışmalar diyet kalıplarıyla olan ilişkileri değil, belirli gıdalarla olan ilişkileri
değerlendirmiştir. Aslında diyet; makrobesin, mikrobesinler, besin öğeleri/grupları, besin
bileşimi (örn. glisemik indeks), yeme davranışları (örn. ara öğünü atlama) veya sinerjik olarak
hareket eden diğer bileşiklerin farklı kombinasyonlarının karmaşık bir karışımıdır. Ayrıca, bu
çalışmalarda doğal menopoz yaşı dağılımındaki farklılıklar ve katılımcıların özellikleri de
sonuçları etkilemiş olabilir (2021).
Çalışmaların sonuçlarındaki tutarsızlıklara yol açan diğer faktörler de çalışma tasarımındaki
farklılıklar, katılımcı özellikleri, sonuç ölçütleri veya diyet karmaşıklığı ile ilgili
tutarsızlıklardır (10).
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SONUÇ
Çalışmalar, kadınlarda, diyet alımı ile menopoz semptomlarının yoğunluğu arasındaki ilişkiyi
doğrulayacak yüksek düzeyde ve kesin bir kanıt olmadığını gösterse de, bazı makaleler daha
fazla sebze, tam tahıl ve işlenmemiş gıda tüketimi ile menopoz semptomlarında daha düşük
yoğunluk arasında bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca bulgular, işlenmiş gıdalar,
doymuş yağlar ve tatlılardan zengin diyetlerin artan psikolojik, vazomotor ve somatik
semptomlarla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Menopozdaki kadınların ruhsal ve fiziksel durumları karmaşık olduğundan, bu yaşam
evresindeki sağlık bakımı bütüncül olarak yapılmalıdır. Bu koşulların sistematik olarak
değerlendirilmesi ile her kadın için kişisel bir menopozal yönetim biçimi seçilmelidir. Diyet
alışkanlıkları, egzersiz ve rahatlama dahil olmak üzere yaşam tarzı iyileştirmeleri tıbbi
tedaviden önce yapılmalıdır.
Kadınların menopoz semptomlarını yönetmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanmaları
ve yaşam kalitelerini arttırmaları, kadın sağlığı alanında uzmanlaşmış hemşirelerin bakım
verici, eğitici ve danışmanlık rolü ile sağlanabilir.
ÖNERİLER
Menopoz dönemindeki kadınlara, daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek,
menopoza bağlı hastalıkların ve olumsuz semptomların azaltılmasına katkıda bulunabilecek,
doğru ve normal beslenme durumuna ulaşmak için sistematik ve organize bir eğitim
verilmesi,
Tıbbi tedaviden önce yaşam tarzı değişikliklerine gidilmesi,
Kadınların uygun beslenme ve egzersiz ile kilolarının normal Beden Kitle İndeksi sınırlarında
tutulması,
Bütün uygulanacak müdahalelerin bireye özgü olması önerilebilir.
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THE EFFECT OF CENTELLA ASIATICA CREAM ON SCAR TENDERNESS IN
PATIENTS WHO UNDERWENT OPEN CARPAL TUNNEL RELEASE SURGERY
Mustafa BALEVİ
Department of Neurosurgery, Konya Numune State Hospital
ORCID: 0000-0002-1330-5773
ABSTRACT
Aim: This study was performed to evaluate the efficacy of %1centella asiatica extract in a
cream preparation for the prevention of scar tenderness formation in patients who underwent
conventional open carpal tunnel release surgery.
Material and Methods
280 patients who underwent open carpal tunnel release (CTR) surgery included in this study.
None of the patients had previous surgery for carpal tunnel syndrome (CTS). In all patients,
the CTS was confirmed by electromyography. 280 patients underwent open CTR were
individually randomized into the trial (Group I) (n=140) and control group (Group II )
(n=140). 280 patients applied scar massage to their operation area for 6 months. In group I (n
=140), 1% centella cream which is the petroleum cream mixture consisted of 1% centella
extract was applied to the patient’s wrist for six months after the sutures were removed and in
groups II (n = 140), no cream didn’t applied to the patients wrist after the sutures were
removed Vancouver Scar Scale (VSS), Quick Disabilities of Arm Shoulder and Hand
functional score (QuickDASH) and Visual Analogue Scale (VAS) satisfaction scores were
assessed preoperatively and postoperatively. Follow-up evaluations were scheduled at one,
three and 6 months after CTR surgery.
Results
The overall VSS scores for the centella cream group also significantly improved at three to
the 6 months (-1.260, p value 0.040). At 6 months after surgery, mean QuickDASH was 18.54
(range 0.00–63.64, SD 17.4 ) in Grup I and 28.70 (range 2.27–40.91, SD12) in Group II (
<0.04). The mean VAS patient satisfaction scores at 6 months after surgery were 1.46 in
Group I (range 0–4, SD 1.95) and 2.48 in Group II (range 0-4, SD 1.02,
< 0.03). At 6
months no scar tenderness was observed in 95 % of Group I and 65 % of Group I I (p
<0,005). We did not observe any serious adverse effects in patients who received 1% centella
asiatica cream.
Conclusion
The centella asiatica cream that applied to the wrist after the CTR surgery was observed to be
beneficial in preventing the scar tenderness in the thenar and hypothenar regions of the hand.
Keywords: Carpal tunnel syndrome, Centella asiatica, Surgery, Cosmetic outcome, Wound
healing.
AÇIK KARPAL TÜNEL CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA SKAR SERTLİĞİ
ÜZERİNE CENTELLA ASIATICA KREAMİN ETKİSİ
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı açık karpal tünel sendromu rahatlatma cerrahisi geçiren
hastalarda skar sertliğinin önlenmesi için % centella asiatica kreminin etkinliğini
araştırmaktır.
Yöntem ve Gereç: Açık karpal tünel serbestleştirme (KTS) cerrahisi uygulanan 280 adet
hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hasların hiçbirisine daha önce KTS cerrahisi uygulanmamıştı.
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KTS teşhisi elektromyelografi ile yapıldı. KTS li 280 hasta, Grup I (s=140) ve Grup II
(s=140) olarak randomize edildi. 280 hasta 6 ay süre ile kendi operasyon bölgesine skar
masajı tedavisi uyguladı. Gurup I deki hastaların operasyon bölgesine sütürler alındıktan
sonra 6 ay süre ile %1 centella asiatica vazelin karışımı uygulandı. Gurup II deki hastaların
operasyon bölgesine krem tedavisi uygulanmadı. Vancover skar skala (VSS) puanları, el, kol
ve omuzun hızlı fonksiyonal puanları (QuickDASH) ve VAS (Görsel Analog ölçeği)
memnuniyet puanları ameliyattan önce ve ameliyattan bir, üç, ve altı ay sonra değerlendirildi.
Bulgular:
Cerrahi tedaviden 6 ay sonra, ortalama QuickDASH değeri Grup I de 18.54 (range 0.00–
63.64, SD 17.4 ) ve Grup II de 28.70 (range 2.27–40.91, SD12) idi ( <0.04).). Grup I in
ortalama VSS puanları üçüncü ve altıncı ayda önemli derecede iyileşti (-1.260, p value 0.040).
KTS cerrahisinden 6 ay sonra VAS puanı GRUP I de 1.46 (range 0–4, SD 1.95) and Grup II
de 2.48 (range 0-4, SD 1.02, < 0.03) idi. Altı ay sonra Grup I deki hastaların %95 inde ve
Grup II deki hastaların %65 inde skar sertliği gözlemlenmedi (p <0,005). 1% centella asiatica
kremi uygulanan hastalarda kremle ilgili herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmedi.
Sonuç: KTS cerrahisinden sonra operasyon bölgesine uygulanan %1 lik centella asiatica
kremi elin tenar ve hipotenar bölgelerinde skar sertliğinin önlenmesinde faydalı olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimelar: Carpal tunnel syndrome, Surgery Centella asiatica, Cosmetic outcome,
Wound healing.
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COMPARATIVE EVALUATION OF PERCUTANEOUS CONTROLLED
RETROGASSERIAN GLYCEROL RHIZOLYSIS AND RADIOFREQUENCY
THERMOCOAGULATION ABLATION TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT
OF FIRST DIVISION IDIOPATHIC TRIGEMINAL NEURALGIA
Mustafa BALEVİ
Department of Neurosurgery, Konya Numune State Hospital
ORCID:0000-0002-1330-5773
ABSTRACT
Background: Despite it is long-standing clinical use, there are few cases in the literature
when it comes to comparisons between percutaneous controlled radiofrequency trigeminal
rhyzotomy (RF-TR) and percutaneous retrogasserian glycerol rhizolysis (PRGR) as
treatments for first division idiopathic trigeminal neuralgia (ITN).
Objective: The aim of this study was to retrospectively evaluate and compare the effects of
RF-TR versus PRGR in the treatment of the first division ITN.
Methods: Forthy patients with first division ITN were randomly divided into two groups. The
20 patients in Group 1 were treated with RF-TR, while the remaining 20 patients in Group 2
were treated with PRGR. The acut therapeutic effects, side effects and recurrence rate of
idiopathic trigeminal neuralgia were evaluated.
Results: The acute excellent pain relief were 70% and 90% in groups 1 and 2, respectively.
Complete pain relief for group 1 was achieved in 30 of patients who underwent a singl
procedure.
Complete pain.relief for group 2 was achieved in 50 of patients who underwent a singl
procedure.
Both methods carried the risk of decreased corneal sensibility that was reversed with time.
The recurrence rates of ITN 2 years after treatment were 30% and 20% for group 1 and group
2, respectively, and 15% and 10%, respectively, 5 years after treatment.
Conclusıon: RF-TR and PRGR are both effective as primary surgical treatment of first
division ITN. Both carry a risk of postoperative decreased corneal sensibility Between these 2
techniques, we propose PRGR as the primary surgical technique for percutaneous treatment of
first division trigeminal neuralgia on the basis of its lower incidence of recurrence rates and
its higher incidence of acut pain relief.
Keywords: Anhydrous glycerol, Radiofrequency thermocoagulation, Trigeminal Neuralgia
BİRİNCİ DAL SEBEBİ BİLİNMEYEN TRİGEMİNAL NEVRALJİNİN
TEDAVİSİNDE PERKÜTAN RETROGASSERIAN GLYCEROL RHIZOLYSIS İLE
PERKÜTAN KONTROLLÜ RADIOFREQUENCY THERMOCOAGULATION
ABLATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZER
Geçmiş: Uzun süreden beri klinik kullanımda olmalarına rağmen, birinci dal idiyopatik
trigeminal nevraljinin (ITN) tedavileri olarak perkütan kontrollü radyofrekans trigeminal
rizotomi (RF-TR) ve perkütan retrogasser gliserol rizolizi (PRGR) arasındaki karşılaştırmalar
söz konusu olduğunda literatürde az sayıda vakalar vardır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, birirnci dal sebebi bilinmeyen trigeminal nevraljinin tedavisinde
kullanılan percutaneous kontrolü radiofrequency rhyzotomy (RF-TR) ile percutaneous
retrogasserian glycerol rhizolysis (PRGR) in etkilerini geriye doğru olarak değerlendirmek ve
karşılaştırmaktır.
Yöntem ve Gereç: Birinci dal sebebi bilinmeyen trigeminal nevraljiye sahip olan kırk hasta
rasgele olarak iki bölüme ayrıldı. Gurup I hastalar RF-TR ile tedavi edildi, buna rağmen
Gurup II deki 20 hastalar PRGR ile tedavi edildi. Birinci dal sebebi bilinmeyen trigeminal
nevraljiye bu iki yöntemin acil tedavi etkileri, yan etkileri ve nüks etme oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Akut mükemmel ağrı rahatlama hızı sırasıyla gurup I de %70 ve gurup II de %90
idi. Bir RF-TR işlemi uygulanan hastaların %30 unda tam ağrı rahatlaması başarıldı. Bir
PRGR işlemi uygulanan hastaların %50 unda tam ağrı rahatlaması başarıldı. Her iki
yöntemde zamanla kendiliğinden düzelen azalmış kornea duyarlığının riskini taşımaktadır.
Tedaviden 2 yıl sonra ITN nin nüks hızı sırasıyla grup I de %30 ve grup II de %20 idi.5 yıl
sonra ise sırasıyla grup I de %15 ve grup II de %10 idi.
Sonuç: Hem RF-TR ve hem de PRGR birinci dal sebebi bilinmeyen trigeminal nevraljinin
birincil tedavisinde etkilidir. Her iki yöntemde ameliyat sonrası dönemde azalan kornea
hassasiyeti riskini taşırlar. İki teknik kıyaslandığında, biz akut ağrı rahatlamasının yüksek
oranı ve nüks hızının düşük oranı dikkate alındığında birinci dal sebebi bilinmeyen trigeminal
nevraljinin birincil tedavisinde PRGR yöntemini önerdik.
Anahtar Kelimeler: Anhydrous glycerol, Radiofrequency thermocoagulation, Trigeminal
Neuralgia
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GRAMİSİDİN A BİYOSÜRFAKTANININ MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE
DİZİSİNDE İNFLAMASYONA ETKİSİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE
ARAŞTIRILMASI
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ORCID: 0000-0002-2208-1361
ÖZET
GİRİŞ / AMAÇ: Meme kanseri kadınlarda en sık teşhis edilen kanser türüdür ve tedavisinde
çeşitli stratejiler uygulanmaktadır. Antibiyotik, antiviral, antitümör ve immünomodülatör
özellikteki biyosürfaktanlar, bilinen toksisitelerinin olmaması nedeni ile kanser tedavisinde
yeni yaklaşımlar sunmaktadır ve kemoterapi sırasında hastalarda görülen toksisite ve yan
etkiler yerine güvenle tercih edilebileceği öngörülmektedir. Fakat bu alanda yapılan
çalışmalar oldukça azdır ve tedavi yöntemi olarak kullanılabilmesi için yeni çalışmalara
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada meme kanseri tedavisinde yeni bir strateji geliştirebilmesi için,
Bacillus kaynaklı Gramisidin A biyosürfaktanın meme kanseri MCF-7 hücre dizisinde
inflamatuvar ve anti-tümör etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Gramisidin A’nın MCF-7 hücrelerinin canlılığı üzerine etkisi süreye
(24, 48, 72 saat) ve doza (0.025 μM- 0.5 μM) bağlı olarak MTT [3-(4,5-Dimetil tiyazol-2)
2,5-difeniltetrazolyum bromür] yöntemi ile değerlendirilmiştir. MTT deneyi sonucunda hücre
canlılığı (%) belirlenmiştir. Meme kanseri tedavisinde kullanıldığı bilinen Doksorubisin
pozitif kontrol olarak seçilmiştir. İnflamasyonda yer alan sitokinlerin IL-12, IL-6, IL-8, IL-2,
TGF-β, TNF-α, VEGF protein seviyeleri üzerine etkileri ise ELİSA yöntemi ile tespit
edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda, Gramisidin A’nın konsantrasyon ve zamana
bağlı olarak MCF-7 hücrelerinin canlılığını azaltarak (p<0.05-p<0.001) anti-proliferatif ve
anti-tümör özellik gösterdiği bulunmuştur. Kontrol grubu ile kıyaslandığında IL-12, IL-6, IL8, IL-2, TGF-β, TNF- α, VEGF protein seviyelerinin istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler
(artış ve azalmalar) gösterdiği de bulunmuştur (p<0.05-p<0.001).
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TARTIŞMA / SONUÇ: Çalışmamızda, MCF-7 meme kanseri hücrelerinde Gramisidin A
biyosürfaktan tedavisinin, değişen sitokin ekspresyon seviyeleri ve sitotoksik etkileri ile
tümör mikroçevresine katkı sağladığı gösterilmiştir. Sonuç olarak, Gramisidin A’nın, meme
kanseri hastalarının tedavilerine yeni yaklaşımlar getirebileceği ve ileri çalışmalarla
desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Anti-tümör, Anti-proliferatif, MCF-7, İnflamasyon, Sitokin.
Not: Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından TDK-2020-10190 kodlu proje ile desteklenmiştir.
MOLECULAR INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAMICIDIN A
BIOSURFACTANT ON INFLAMMATION IN MCF-7 BREAST CANCER CELL
LINE
ABSTRACT
INTRODUCTION / OBJECTIVE: Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer
type in women and various strategies are applied in its treatment. Biosurfactants with
antibiotic, antiviral, antitumor, and immunomodulatory properties offer new approaches in
cancer treatment due to their lack of known toxicities, and it is predicted that they can be
safely preferred over the toxicity and side effects seen in patients during chemotherapy.
However, studies in this area are very few and new studies are needed to use it as a treatment
method. This study aimed to investigate the inflammation and anti-tumor effect of Gramicidin
A biosurfactant from Bacillus in MCF-7 breast cancer cell line to develop a new strategy for
breast cancer treatment.
MATERIAL and METHODS: Time (24, 48, 72 hours) and dose (0.025 μM- 0.5 μM)
dependent effect of gramicidin A on the viability of MCF-7 cells was evaluated by MTT [3(4,5-Dimethyl thiazol-2)].) 2,5-diphenyltetrazolium bromide] method. Cell viability (%) was
determined as a result of the MTT assay. Doxorubicin, which is used in the treatment of
breast cancer, was chosen as the positive control. The effects of cytokines involved in
inflammation on IL-12, IL-6, IL-8, IL-2, TGF-β, TNF-α, and VEGF protein levels were
determined by the ELISA method.
RESULTS: As a result of the analysis, it was found that Gramicidin A showed antiproliferative and anti-tumor properties by decreasing the viability of MCF-7 cells depending
on concentration and time (p<0.05-p<0.001). Compared with the control group, IL-12, IL-6,
IL-8, IL-2, TGF-β, TNF-α, and VEGF protein levels were also found to show statistically
significant changes (increases and decreases) (p<0.05- p<0.001).
DISCUSSION / CONCLUSION: In our study, it has been shown that Gramicidin A
biosurfactant treatment in MCF-7 breast cancer cells contributes to the tumor
microenvironment with its changing cytokine expression levels and cytotoxic effects. In
conclusion, it was thought that Gramicidin A could bring new approaches to the treatment of
breast cancer patients and should be supported by further studies,
Keywords: Anti-tumor, Anti-proliferative, Cytokines, Inflammation, MCF-7.
Note: This study was supported by the Erciyes University Scientific Research Projects
Coordination Unit with the project code TDK-2020-1019
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GEBELİKTE MİDE KANSERİ VE HİPEREMEZİS GRAVİDARUM
Rezzan Berna TEMOÇİN
SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi
ORCID: 0000-0001-9877-1767
Özet
Gebeliğe bağlı bulantı-kusma gebelikle ilişkili olduğu iyi bilinen semptomlardandır.
Hiperemezis gravidarum, bulantı ve kusmaların daha şiddetli hale geldiği, bunun yanında kilo
kaybı, ketonüri, dehidratasyon bulguları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarını içeren
bir tablodur. Semptomlar genellikle 20. gebelik haftasından sonra azalmaktadır. Ancak bu
vakaların yaklaşık %10’unda semptomlar tüm gebelik boyunca devam etmektedir. Mide
kanseri gebelik sırasında nadir görülmektedir. Gebelikte sık görülen gastrointestinal
semptomlardan dolayı mide kanserinin teşhisi zordur. Tanıdaki bu gecikme prognozu
olumsuz yönde etkilemektedir. Kilo kaybı, bulantı ve kusma, epigastrik ağrı gibi gebelikle
ilişkili olan semptomlar, mide kanserinin ilk semptomları olabilir. Mide kanserinde erken tanı
ve tedavi sağ kalım oranını artırmaktadır. Bu çalışmada, tedaviye cevap vermeyen ve kilo
kaybı olan hiperemezis gravidarum tanısı ile izlediğimiz, mide adenokarsinomu tespit edilen
13 haftalık gebeliği bulunan bir olgu incelenecektir. 33 yaşında, gravidesi 3 paritesi 2,
geçirilmiş 2 sezeryan doğumu olan gebeliğinin 13. Haftasında kliniğimizde H. gravidarum
tanısı ile izlediğimiz olgunun tetkik sürecinde etyolojiyi açıklayacak bir sebep bulunamadı.
Olgunun gebeliği boyunca yaklaşık 16 kilogram kaybı olmuş ve bulantı-kusma şikayetleri
gebeliğinin ilk ayından itibaren başlamıştı. Hastanın tedavilere rağmen devam eden bulantı ve
kusmasının devam etmesi üzerine üst gastrointestinal sistem endoskopisinde antrumda
adenokarsinom tespit edildi. Gebeliğin terminasyonu sonrası subtotal gastrektomi ve adjuvan
kemoterapi uygulandı. Olgunun 1 yıllık takibinde nüks veya metastaz lehine bulgu
saptanmadı. Gebelikte mide kanseri oldukça nadir görülen bir durumdur. Bununla beraber
persiste eden ve tedaviye dirençli gastrointestinal semptomları olan vakalarda yapılacak olan
tanısal endoskopik girişim tanı ve tedavi açısından faydalı olacaktır. Klinisyenler, gebelikte
sürekli olan epigastrik şikayetlerin ayırıcı tanısında mide kanserini de düşünmelidir. Mide
kanserinin erken tanısı, daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından çok önemlidir. Gebelik
sırasında tanı ve tedavisi oldukça güç olan mide kanserinin tedavisinde kadın doğum, genel
cerrahi ve medikal onkoloji kliniklerinin ortak çalışmasıyla başarılı sonuçlar alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Gebeliğin Bulantı ve Kusması, Hiperemezis Gravidarum, Mide kanseri
STOMACH CANCER AND HYPEREMESIS GRAVIDARUM IN PREGNANCY
Summary
Nausea and vomiting associated with pregnancy are well-known symptoms associated with
pregnancy. Hyperemesis gravidarum is a clinical condition in which nausea and vomiting
become more severe, as well as weight loss, ketonuria, signs of dehydration, and liver and
kidney dysfunction. Symptoms usually subside after the 20th week of pregnancy. However, in
about 10% of these cases, symptoms persist throughout the pregnancy. Stomach cancer is rare
during pregnancy. Gastric cancer is difficult to diagnose because of the common
gastrointestinal symptoms during pregnancy. This delay in diagnosis adversely affects the
prognosis. Pregnancy-related symptoms such as weight loss, nausea and vomiting, and
epigastric pain may be the first symptoms of stomach cancer. Early diagnosis and treatment of
gastric cancer increases the survival rate.
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In this study, a case of 13 weeks gestation with gastric adenocarcinoma, who did not respond
to treatment and was followed up with the diagnosis of hyperemesis gravidarum with weight
loss, will be examined. In the examination process, no reason was found to explain the
etiology of the case, who was 33 years old, had 2 gravida 3 parity, and had 2 previous
cesarean deliveries. There was a loss of approximately 16 kilograms throughout her
pregnancy, and complaints of nausea and vomiting started from the first month of her
pregnancy. As the patient's nausea and vomiting continued despite the treatments,
adenocarcinoma was detected in the antrum in the upper gastrointestinal system endoscopy.
After the termination of pregnancy, subtotal gastrectomy and adjuvant chemotherapy were
applied. No finding in favor of recurrence or metastasis was detected in the 1-year follow-up
of the case. Stomach cancer in pregnancy is a very rare condition. However, in cases with
persistent and treatment-resistant gastrointestinal symptoms, diagnostic endoscopic
intervention will be beneficial in terms of diagnosis and treatment. Clinicians should consider
gastric cancer in the differential diagnosis of persistent epigastric complaints during
pregnancy. Early diagnosis of stomach cancer is very important for better results. In the
treatment of gastric cancer, which is very difficult to diagnose and treat during pregnancy,
successful results can be obtained with the joint work of obstetrics, general surgery and
medical oncology clinics.
Keywords: Nausea and Vomiting of Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum, Gastric cancer
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PAKLİTAKSEL İLE GLUTATYON KOMBİNASYONUNUN MEME KANSERİ
HÜCRE HATTINDA SİTOTOKSİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ
Dr. Gamze Sevri EKREN AŞICI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9625-7956
Dr. İrem BAYAR
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9363-5085
Dr. Adem YAVAŞ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi
ORCID: 0000-0003-3506-4306
Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
ORCID:0000-0002-2447-3027
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4570-2156
ÖZET
Glutatyon (GSH), hücresel redoks homeostazını koruyucu önemli bir antioksidandır. Kanser
hücrelerinde GSH düzeylerine bağlı değişen metabolik aktivite, kemoterapötik kanser tedavisi
sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Bu çalışmada, meme kanseri tedavisinde en yaygın
kullanılan kemoterapötik ajanlardan biri olan paklitakselin (PAC) ve glutatyon
antioksidanının MCF-7 meme kanseri hücre hattında hücre canlılığı ve antioksidan düzeyleri
üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Hücrelere 24, 48 ve 72 saat sürelerince GSH (2,5-20 mM) ve PAC (0.001-100 µM)
uygulaması yapılarak tüm gruplarda WST-1 canlılık testi ile hücre canlılıkları belirlenmiş ve
IC50 değerleri hesaplanmıştır. Sitotoksisite sonuçlarına bağlı elde edilen kombinasyon
indekslerine (CI) göre hesaplanan paklitaksel (1,5 ve 10 µM) ve GSH (5, 10, 15 ve 20 mM)
MCF-7 kanser hücrelerine 72 saat süresince kombine şekilde uygulanmıştır. Uygulama
sonunda elde edilen hücre lizatlarında GSH, total oksidan seviyeleri (TOS) ve total
antioksidan seviyeleri (TAS) ölçülmüştür.
MCF-7 hücrelerine uygulanan belli konsantrasyonlardaki GSH (5-15 mM) ve PAC (0.01-100
µM) doza ve zamana bağlı sitotoksik etki göstermiştir. 20 mM GSH uygulamasının
hücrelerde mitojenik etki yarattığı görülmüştür. 72 saat boyunca PAC ve GSH’ın kombine
olarak uygulandığı gruplarda ölçülen GSH düzeylerinde kontrole göre önemli bir fark
olmadığı belirlenmiştir (p>0.001). PAC uygulaması yapılan tüm hücre gruplarında TAS
seviyelerinin kontrole göre azaldığı, TOS seviyelerinin ise anlamlı bir değişim göstermediği
saptanmıştır. 5 mM GSH ve 10 µM PAC kombinasyon uygulaması dışındaki tüm kombine
tedavi gruplarında TAS seviyelerinin; 10 mM GSH ve 10 µM PAC kombinasyon grubu
haricindeki tüm diğer kombinasyon gruplarında ise TOS seviyelerinin kontrole göre anlamlı
bir artış gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05).
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Çalışmanın sonuçları GSH’ın, meme kanserinde uygulanan kemoterapötik ilaç tedavisinin yol
açtığı olası oksidatif yan etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik potansiyel bir antioksidan
olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Glutatyon, Kanser, MCF-7, Paklitaksel.
CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF PACLITAXEL AND
GLUTATHIONE COMBINATION ON BREAST CANCER CELL LINE
ABSTRACT
Glutathione (GSH) is an important antioxidant that protects cellular redox homeostasis.
Altered metabolic activity due to GSH levels may directly affect the results of
chemotherapeutic cancer treatment. In this study, it was aimed to investigate the effects of
paclitaxel (PAC), one of the most widely used chemotherapeutic agents in the treatment of
breast cancer, and the antioxidant glutathione on cell viability and antioxidant levels in MCF7 breast cancer cell line.
GSH (2.5-20 mM) and PAC (0.001-100 µM) were applied to the cells for 24, 48 and 72
hours, and cell viability was determined by WST-1 viability test in all groups and IC50 values
were calculated. Paclitaxel (1.5 and 10 µM) and GSH (5, 10, 15 and 20 mM) calculated
according to the combination indices (CI) obtained based on cytotoxicity results were applied
to MCF-7 cancer cells in combination for 72 hours. GSH, total oxidant levels (TOS) and total
antioxidant levels (TAS) were measured in the cell lysates obtained at the end of the
application.
Certain concentrations of GSH (5-15 mM) and PAC (0.01-100 µM) applied to MCF-7 cells
showed dose- and time-dependent cytotoxic effects. It has been observed that the application
of 20 mM GSH creates a mitogenic effect in the cells. It was determined that there was no
significant difference in the GSH levels measured in the groups in which PAC and GSH were
applied combined for 72 hours compared to the control (p>0.001. TAS levels decreased in all
cell groups treated with PAC, while TOS levels did not show a significant changE. TAS
levels in all combined treatment groups except 5 mM GSH and 10 µM PAC combination
application, and TOS levels in all other combination groups except 10 mM GSH and 10 µM
PAC combination group showed a significant increase compared to the control (p<0.05).
The results of the study showed that GSH can be used as a potential antioxidant for the
elimination of possible oxidative side effects caused by chemotherapeutic drug therapy in
breast cancer.
Keywords: Antioxidant, Glutathione, Cancer, MCF-7, Paclitaxel.
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INFLUENCE OF DONOR TO RECIPIENT GENDER MATCHING ON THE
KIDNEY TRANSPLANT GRAFT SURVIVAL
Shalala Ismayilova
Azerbaijan Medical University
ORCID: 0000-0002-2151-1243
Aytan Mammadzada
Azerbaijan Medical University
Vafa Mammadova
Azerbaijan Medical University
Azada Rahimova
Azerbaijan Medical University
Konul Mammadyarova
Azerbaijan Medical University
Samira Muradova
Azerbaijan Medical University
ABSTRACT
Introduction: The number of patients with end-stage renal disease and receiving renal
replacement therapy is growing rapidly. Preparations for renal replacement therapy are started
when GFR falls below 30 ml/min. Kidney transplantation is one of the treatment options for
patients with end-stage renal disease. The important thing in kidney transplantation is to
ensure that the transplanted kidney works for many years. Therefore, evaluation of donor is
essential part of procedure in renal transplantation. Several factors are significant in predicting
graft survival among kidney transplant recipients. The aim of the study was to evaluate an
impact of donor-recipient gender matching, and factors related to kidney function on survival
of renal allograft.
Methods: We performed a retrospective review of the clinical data from 473 kidney
transplantation from living donors performed between 2016 and 2021. Patients were divided
into 4 groups according to gender matching.: group 1 (M-M)- recipient and donor are both
male; group 2 (M-F) male donor, female recipient; group 3 (F-M) female recipient and male
donor; group 4 (F-F) recipient and donor are female. Renal function was measured by
creatinine clearance and GFR was estimated by Modification of Diet in Renal Disease
equation.
Results: Graft rejection was appeared in about 21 cases (4.4%) of graft recipients. 14.6% of
the patients had dialysis after transplantation, 37 (7.4%) patients which were from group 3 (FM). The post-transplant death was in about 12 (2.5%) cases. There were significant
differences in graft survival between groups at 6th month (98.3%, 96.2%, 93.4%,91 .7%), and
at one year (92.6%, 91.7%, 89.4%, 88.3%). There were no significant differences in creatinine
clearance between recipients of gender matching groups at 6th and 12th months. Graft survival
was significantly higher in the M-M matching group than others (p < 0.01).
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Five-year graft survival was similar for recipients of female donor kidney (F-M 78.1%, F-F
77.6%, p=0.38) and for recipients of male donor kidney (M-M 87.7%, M-F 86.2%, p = 0.27).
Male donor kidney had a 4.3% higher rate of graft survival than female donor kidneys.
Female donor’s kidney is associated with lower 1and 5-year survival after transplantation in
male recipients than if a male received kidney from male donor.
Conclusion: In summary the research reveals that the rate of graft survival after renal
transplantation is significantly higher when the donor and recipient both are the male. The
next successful gender matching was male donor and female recipient. Although the result
showed male kidney donor might be preferable, future additional studies are needed to
confirm our findings.
Keywords: graft survival, gender matching, kidney transplantation
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ADEZİV BAĞIRSAK TIKANIKLIĞININ TEDAVİSİNDE TECRÜBEMİZ
P.H.Necefguliyeva
Azerbaycan Tıp Universitesi
ÖZET
Adeziv bağırsak tıkanıklığı karın ameliyatlarının kaçınılmaz bir komplikasyonudur. Ameliyat
sonrası hastaların %20-80'inde karın boşluğunda yapışıklıklar gelişir. Karın boşluğundaki
işlem sayısı ve hacmindeki sürekli artış nedeniyle önemi artıyor. Yapışma hastalığının yüksek
oranda ortaya çıkması göz önüne alındığında, sorun şu anda güncel ve zorludur ve bu nedenle,
yapışma hastalığı olan hastaları tedavi etme sorunu, bunların tanı ve tedavisine entegre bir
yaklaşım gerektirir.
Gereç ve yöntem: 2013-2019 yılları arasında AMU II. Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı
bazında yapışıklık menşeli bağırsak tıkanıklığı olan 77 hasta kontrolümüz altındaydı.
Hastaların 47'si kadın, 30'u erkekti. Apandisit ameliyatları sonrası 24 hastada; kalın bağırsak
ameliyatları (kolorektal cerrahi) sonrası-26 hastada; kadın hastalıkları (jinekolojik)
ameliyatları sonrası-20 hastada; mide ameliyatları sonrası-3 hastada; fıtık ameliyatlarından
sonra-4 hastada yapışıklık menşeli bağırsak tıkanıklığı yaranmıştır. Öncelikle kontrölümüz
altında olan 77 hastaya hastaneye dahil olan kimi mide sondası (gastrik sonda) yerleştirilerek,
mide ve bağırsakta birikmiş olan sıvılar dışarıya alınmıştır. Tüm hastalara damardan çeşitli
serumlar verilerek, sıvı ve tuz (elektrolit) açlığı kapatılmaya çalışılmıştır. Konservatif tedavi
için bağırsak temizlemiş, antienflamatuar, antibakteriyel ve antispazmodik ilaçları
içerilmiştir.Bu tür bir ameliyatsız yaklaşım ile bağırsak yapışıklığı sonrasında gelişen bağırsak
düğümlenmesi vakalarından 64 hasta tedavi edilmiştir. 13 hastada ise 72 saat boyunca bu tür
bir tedaviye yanıt alınamamış, karın ağrıları ve hassasiyetinde artış olduğundan cerrahi
ameliyata alınmıştır. 13 hastadan 5 hastaya enteroklizis tetkiki sonrasında yapışıklıkların
yerleri belirlendikten sonra, laparoskopik adhezyolizis ameliyatı icra edilmiştir. 8 hastaya
geçmişte üç veya daha fazla açık karın ameliyatı (laparotomi) geçirmiş hastalarda ve
röntgende ince bağırsak çapının 4 cm’den fazla olması durumunda laparoskopi yerine açık
ameliyat (laparotomi) tercih edilmiştir. Ameliyat sonrası hastalara wobenzym tablet verilmiş 3
ay müddetde, gelecekde tekrar yapışıklık rast gelinmemiştir.
Sonuç: Gözlemlerimize göre laparoskopik adhezyolizis ameliyatı, bağırsak yapışıklıklarda
daha az invaziv, daha az travmatik bir ameliyattır ve bu nedenle yapışıklık riskini önemli
ölçüde azaltır ve hastaların en kısa sürede hastaneden taburcu edilmesini sağlar. Ameliyat
sırasında minimal doku travması, dikkatli hemostaz, postoperatif abdominal drenaj
rehabilitasyonu, yapışıklıkların önlenmesinde anahtar bir unsurdur. Wobenzym'in postoperatif
dönemde kullanılması ilerideki yapışıklıkların oluşmasını önemli ölçüde engeller.
Anahtar kelimeler: yapışıklık, hasta, tedavi
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ADHESIVE INTESTINAL
OBSTRUCTION
ABSTRACT
Adhesive intestinal obstruction is an inevitable complication of abdominal surgery. Adhesions
develop in the abdominal cavity in 20-80% of patients after surgery. Its importance is
increasing due to the constant increase in the number and volume of operations in the
abdominal cavity.
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Given the high incidence of adhesion disease, the problem is currently current and
challenging, and therefore the problem of treating patients with adhesion disease requires an
integrated approach to their diagnosis and treatment. Materials and methods: AMU II between
2013-2019. Based on the Department of Surgical Diseases, 77 patients with intestinal
obstruction originating from adhesions were under our control. 47 of the patients were female
and 30 were male. In 24 patients after appendicitis operations; after large bowel operations
(colorectal surgery) - in 26 patients; in 20 patients after gynecological operations; after gastric
surgeries in 3 patients; Adhesion-induced intestinal obstruction occurred in 4 patients after
hernia operations. First of all, gastric tube (gastric tube) was placed in 77 patients under our
control, some of which were included in the hospital, and the fluids accumulated in the
stomach and intestines were taken out. Fluid and salt (electrolyte) starvation was tried to be
closed by giving various serums intravenously to all patients. For conservative treatment,
bowel cleansing, anti-inflammatory, antibacterial and antispasmodic drugs were included.
With this kind of non-surgical approach, 64 patients from intestinal knotting cases that
developed after intestinal adhesions were treated. In 13 patients, there was no response to this
type of treatment for 72 hours, and they were taken to surgery because of increased abdominal
pain and sensitivity. Laparoscopic adhesiolysis surgery was performed in 5 patients out of 13,
after the locations of the adhesions were determined after the enteroclysis examination. Open
surgery (laparotomy) was preferred instead of laparoscopy in 8 patients who had three or
more open abdominal surgeries (laparotomy) in the past and in cases where the small intestine
diameter was more than 4 cm on X-ray. After the surgery, wobenzym tablets were given to
the patients for 3 months, and no adhesion was found in the future.
Conclusion: According to our observations, laparoscopic adhesiolysis surgery is a less
invasive, less traumatic surgery for intestinal adhesions, therefore it significantly reduces the
risk of adhesions and ensures that patients are discharged from the hospital as soon as
possible. Minimal tissue trauma during surgery, careful hemostasis, rehabilitation of
postoperative abdominal drainage is a key element in the prevention of adhesions. The use of
Wobenzym in the postoperative period significantly prevents the formation of future
adhesions.
Keywords: adhesion, patient, treatment
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Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ORCID: 0000-0002-0867-0864
Nuran AY
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-2228-9904
Burak DEMİR
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
ORCID: 0000-0001-5126-1890
ÖZET
Demir çelik endüstrisinin tesis ve süreç tasarımlarına göre değişmekle birlikte birincil ergitme
ve ikincil metalürji alaşımlama operasyonlarında ferroalyaj olarak ferrosilis (FeSi) ve
ferrosilismangan (FeSiMn) katkıları kullanılmaktadır. Son yıllarda artış gösteren ferroalyaj
fiyatlarının yükselmesi nedeniyle öncelikli maliyet iyileştirmesi olarak tüketimlerinin
azaltılmasına çalışılmaktadır. Denge tepkimelerinde girenler ve ürünler arasıdaki aktivasyon
farklılıkları redoks denge tepkimelerindeki her metal ve metal oksit için tepkime kinetiğini
belirlemektedir. Bu aşamada birincil ergitmede elde edilecek pirometalurjik sonuçlar ve
metalik geri kazanım, cüruf kimyasının kontrolü ile gerçekleşir.
u+² →u ²
Oksidasyon
Deoksidasyon (redüklenme/indirgenme)
u ² → u+²
Cüruf içerisinde mangan oksit MnO ve SiO2 miktarlarının indirgenme etkinliği yeterli olduğu
düzeyde cüruf içerisinde tekli ya da bileşik metal oksitler gerekli ısıl koşulları dahilinde
indirgenebilir. Literatür araştırmalarında demir çelik endüstrisinde uygun redüklenme
mekanizmasının sağlanması için yüksek karbon alaşımlı çeliklerde metalürjik olarak daha
yaygın görülen çözünmüş karbon (çözünmüş C%), cüruf içerisinde redükleyici ara indirgeyici
olarak karbon monoksit (CO) ya da katkı malzemesi olarak oksijen gidericiler (ör. Ca, Mg,
Al) kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, ikincil metalürjide kullanılan FeSi ve FeSiMn katkılarının azaltılması amacıyla
farklı miktarlarda yaklaşık 5, 10 ve 15 kg alüminyum ilave edilmiş ve birincil ergitme
cürufunun sıvı çelik kompozisyonu ile pirometalurjik ilişkisi incelenmiştir. Alüminyum
ilavesiz ve ilaveli dökümlerden alınan curüf numunelerinin elementel ve metal oksit
bileşimlerinin kimyasal analizleri XRF (Thermo Scientific Neon XL3t) ile ölçülmüştür.
Numuneler altın kaplama yapılarak mikroyapıları taramalı elektron mikroskobu (SUPRA 50
VP Zeiss™) ve EDX (Enerji Dağınımlı X-Işınları Spektroskopisi) ile incelenmiştir.
Deneysel çalışmaların sonucunda, kimyasal bileşim ve faz analizlerinin sonuçları
değerlendirildiğinde alüminyum katkısının yüksek oksidasyon eğilimi sebebiyle cüruftaki
kimyasal değişim yarattığı açıkça belirlenmiştir. Cüruf içerisinde çözünmüş mangan oksit
(MnO) ve silisyum dioksit (SiO2) miktarını indirgenmesi sağlanarak sıvı çeliğin kimyasal
analizinde manganın (Mn) ve silisyumun (Si) geri dönüşümü amaçlandığı gibi sonuçlanmıştır.
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Cürufa geçen FeO miktarı azalmış, MnO ve SiO2 indirgenerek Mn ve Si sıvı çeliğe geçtiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Birincil ergitme cürufu, Pirometalurji, Kimyasal metalürji,
Oksitlenme/İndirgenme tepkimeleri, Ferroalyajlar
INVESTIGATION OF SLAG COMPOSITION EFFECT ON PRIMARY MELTING
IN INDUCTION FURNACE
ABSTRACT
Ferrosilicon (FeSi) and Ferrosilicon-manganese (FeSiMn) additives are used as agents in
primary melting and secondary metallurgy alloying operations, although this varies according
to the plant and process designs of the iron steel industry. Efforts are being made to reduce
their consumption as a priority cost improvement due to rising costs of those additives which
have increased in recent years. Differences in activation between inputs and products in
equilibrium reactions determine reaction kinetics for each metal and metal oxide in redox
equilibrium reactions. The pyrometallurgical results and metallic recovery that will be
achieved in pyrometallurgy at this stage take place through the control of slag chemistry.
Oxidation
u+² →u ²
Reduction
u ² → u+²
Manganese oxide in slag can be reduced within the required thermal conditions of single or
compound metal oxides in slag at a level where the amounts of MnO and SiO2 are sufficient
for reduction. In an usual literature research, dissolved carbon (%C), which is more common
metallurgically in high-carbon alloy steels for convenient reduction mechanism in the iron
steel industry carbon monoxide (CO) as a inter-reductive in slag, or deoxidizers as an additive
material (e.g. Ca, Mg, Al)
In this study, approximately 5, 10, and 15 kg of aluminum were added for the purpose of
reducing the FeSi and FeSiM contributions used in secondary metallurgy, and the
pyromethallurgical association of primary melting slag with liquid steel composition was
studied. Chemical analyses of elemental and metal oxide compositions of slag samples taken
from aluminum-free and aluminium added casts were measured by XRF (Thermo Scientific
Neon XL3t). The samples were gold-plated and their microstructures scanned by electron
microscopy (SUPRA 50 VP Zeiss™) and EDX (Energy Scattered X-Rays Spectroscopy).
As a result of experimental studies, when evaluating the results of the chemical composition
and phase analyses, it was clearly determined that aluminum contribution generates chemical
change in slag due to high oxidation tendency. By reducing the amount of dissolved
manganese oxide (MnO) and silicon dioxide (SiO2) in slag, chemical analysis of liquid steel
resulted in the recycling of the manga (Mn) and silicon (Si) as intended. The amount of FeO
(wt%) slag has decreased, with MnO and SiO2 reducted and transformed, certain amount
(wt%) Mn and Si recycled in liquid steel.
Keywords: Primary melting slag, Pyrometallurgy, Chemical metallurgy, Redox reactions,
Alloying additives
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İNDÜKSİYON OCAKLI ÇELİKHANELERDE SÜNGER DEMİR (DRI)
KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
Emrecan ZORBA
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ORCID: 0000-0001-7746-7096
Nuran AY
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-2228-9904
ÖZET
Çelik üretimi yapılan fabrikalarda çeliğin sürekli döküm makinesi kalıp çıkışından başlayarak,
haddehane tav fırını giriş ve sonrasında havayla temas ettiği her noktada çelik yüzeyinde tufal
oluşumu meydana gelmektedir.
Demir-çelik tesislerinde yıllarca atık olarak ayrılan tufal malzemesi yapısında %70-80
arasında değişen demir oksit içeriğinden dolayı alternatif bir demir kaynağı durumuna
gelmiştir. Son yıllarda tufal kullanılarak sünger demir üretimi yapılmıştır. Sünger Demir
kullanımı günümüzde elektrik ark ocağı (EAF) ve bazik oksijen fırınlarında (BOF) alternatif
hammadde kaynağı olarak değerlendirilmektedir.
Bu çalışma da sürekli döküm makinesi ve haddehaneden elde edilen tufalin, antrasit bentonit
ve organik bağlayıcı ile briketlenmesi sonucu indüksiyon ocaklarında kullanımı araştırılmıştır.
Elde edilen briketler sünger demir olarak adlandırılır ve oksit bileşiminin kimyasal analizi
XRF ile ölçülmüştür. Faz analizleri XRD ile incelenmiştir. Mikro yapı çalışmaları için
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve optik mikroskobu kullanılmıştır. Bilecik Demir Çelik
San. ve Tic. A.Ş. fabrikasında çelik üretiminde kullanılan 30 ton kapasiteli indüksiyon
ocaklarında üretimi yapılan briketler şarj malzemesi olarak kullanılmıştır. Üretimi yapılan
briketlerin indüksiyon ocaklarında metalik geri kazanımının sağlanması için tufalin indirgeme
davranışı kontrollü olarak sırasıyla gerçekleşmektedir.
Hematit Fe2O3 → Manyetit Fe3O4 → Wustit (FeO) → Metalik demir (Fe)
Briketler hazırlanırken kullanılan hammaddelerin tufal, antrasit, bentonit ve organik bağlayıcı
hammaddelerinin yüzde bileşimlerine bağlı olarak çelik üretiminde alternatif hammadde
kaynağı elde edilmiştir.
İndüksiyon ocaklarında, sünger demir içindeki tufalin antrasit ile uygun sıcaklıkta
redüklenmesi sonrasında elde edilen çeliğin ve oluşan cürufun XRF analizleri yapılmıştır.
Yapılan bu sonuçlardaki çelik ve cüruf kimyasal analizlerine göre sünger demirin zamanında
indüksiyon ocağına şarjı ve kullanılan hammaddelerin uygun sünger demir bileşimi
oluşturması sağlanmıştır. Tufal kullanılarak üretilen sünger demirin, indüksiyon ocaklı
tesislerde çelik üretiminde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sünger demir, Tufal, Redüklenme tepkimeleri, İndüksiyon ocağı,
Metalik kazanım.
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INVESTIGATION SPONGE IRON (DRI) USAGE IN MELTSHOP PLANTS
EQUIPPED WITH INDUCTION FURNACE
ABSTRACT
In steel production factories, mill scale formation occurs on the steel surface at every point
where the steel comes into contact with the air, starting from the mold exit of the continuous
casting machine, at the entrance of the rolling mill annealing furnace and afterwards.
Mill scale material has been separated as a waste in steel plants for years, however it becomes
to be considered as an iron source as it includes iron oxide in the range of between 70 and
80%. In recent years there has been sponge iron production using the mill scale. Today, the
use of sponge iron is considered as an alternative raw material source in electric arc furnace
(EAF) and basic oxygen furnace (BOF).
In this study, the use of mill scale obtained from continuous casting machine and rolling mill
in induction furnaces as a result of briquetting with anthracite, bentonite and organic binder
was investigated. The resulting briquettes are called sponge iron, and chemical analysis of
oxide composition was measured by XRF. Phase analyzes were analyzed by XRD. Scanning
electron microscope (SEM) and optical microscope have been used for microstructural
studies. Briquettes were used as charging material in the 30-ton capacity induction furnace
used in steel production at the Bilecik Demir Celik Inc. In order to ensure the metallic
recovery of the briquettes used in the induction furnace, the mill scale reduction behavior is
carried out in a controlled manner.
Hematite Fe2O3 → Magnetite Fe3O4 → Wustite (FeO) → Metallic iron (Fe)
Depending on the percentage compositions of mill scale, anthracite, bentonite, and organic
binding raw materials used in preparing briquettes, an alternative source of raw materials was
obtained in the production of steel.
In induction furnaces, XRF analyses of steel and slag were performed after the mill scale in
sponge iron was reduction at the appropriate temperature with anthracite. According to the
chemical analyzes of steel and slag in these results, it was ensured that the sponge iron was
charged to the induction furnace on time and the appropriate sponge iron composition was
formed with the raw materials used. It has been ascertain that sponge iron produced using the
mill scale can be used to produce steel in plants with induction furnaces.
Keywords: Sponge iron, Mill scale, Reduction reactions, Induction furnace, Metallic
recovery.
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ANKARA İÇİN GLOBAL GÜNEŞ IŞINIMI TAHMİN MODELLERİNİN
KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Nurullah ARSLANOĞLU
BUÜ M.F. Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-4970-4490
Özet
Bir bölgeye güneş enerjisi sistemleri doğru bir şekilde tasarımı yapılması için o bölgeye
düşen güneş ışınım değerlerinin bilinmesi gerekir. Her zaman için bir bölgeye ait güneş ışınım
ölçüm değerleri mevcut olmayabilir. Deneysel olarakda güneş ışınım değerlerini ölçmek
herzaman mümkün olmayabilir. Bu durumda güneş ışınım değerlerini elde etmek için
regresyon modellerinden faydalanılır. Literatürde geliştirilmiş olan birçok regresyon modeli
mevcuttur. Bu çalışmada, mevcut literatürde izafi güneşlenme süresine bağlı olarak elde
edilmiş 2 regresyon modelinin performansı değerlendirilmiştir. Eşitliklerin performans
değerlendirmesi için istatistiki indikatör olarak ortalama mutlak sapma hatası (MABE),
ortalama sapma hatası (MBE), ortalama mutlak hata yüzdesi (MAPE), ortalama hata yüzdesi
(MPE) Karekök hatası (RMSE) kullanılmıştır. Literatürden seçilen Lewis regresyon modeli (
•

= 0.81 − 3.34 + 7.38 s t − 4.51 s t ), Bahel ve arkadaşları tarafından geliştirilen

regresyon model (

•

= 0.16 + 0.87 − 0.16 s t + 0.34 s t ), meteorolojiden elde

edilmiş
uzun yıllar aylık ortalama toplam (global) güneş ışınım değerleri
ile
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan istatiksel indikatörlerin hepsinde (MABE, MBE,
MAPE, MPE, RMSE) ideal değer sıfıra yakın olmasıdır. Sıfıra en yakın değer Lewis
regresyon modeli kullanarak elde edilmiştir. Bundan dolayı yapılan çalışmada kullanılan
istatistiki indikatörlerin hepsine göre Lewis modeli iyi sonuç vermiştir diye açıklanabilir.
Sonuç olarak Lewis regresyon modelinin Ankara ili için daha kullanılabilir olduğu sonuçu
elde edilmiş, akademik ve endüstriyel kullanıcılara sunulmuştur. Fakat , istatistiksel
indikatörler ile yapılan değerlendirmede performansı en iyi modelin
dahi ölçüm
sonuçlarından önemli farklılıklar gösterdiğinden bölgeye ait izafi güneşlenme sürelerine bağlı
yeni regresyon modellerinin geliştirilmesi uygun olacaktır, farklı çevresel parametrelere bağlı
( Bağıl nem, sıcaklık) regresyon modelleride geliştirilebilir. Bunun dışında yapay sinir ağları
gibi yapay zeka yöntemleriylede toplam güneş ışınımını tahmin edebilen modellerde
kurulabilir.
Anahtar Kelimeler: Güneş ışınımı, Regresyon modelleri, Günlük toplam güneş ışınımı
EVALUATION OF AVAILABILITY OF GLOBAL SOLAR RADIATION FORECAST
MODELS FOR ANKARA
Abstract
In order to design solar energy systems correctly in a region, the values of solar radiation
falling on that region should be known. Solar radiation measurement values for a region may
not always be available. It is not always possible to measure solar radiation values
experimentally. In this case, regression models are used to obtain solar radiation values. There
are many regression models developed in the literature. In this study, the usability of the two
regression models available in the literature was investigated.
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Mean absolute deviation error (MABE), mean absolute deviation error (MBE), mean absolute
percent error (MAPE), mean percent error (MPE) Square root error (RMSE) were used for the
performance evaluation of the equations. In terms of statistical performance, the model
developed
by
Lewis
(
•

= 0.81 − 3.34 + 7.38 s t − 4.51 s t ),
•

Bahel

et

al.

(

= 0.16 + 0.87 −

0.16 s t + 0.34 s t ), which predicted solar radiation for Ankara province, was compared
with the monthly average global solar radiation values obtained from meteorology for many
years.The ideal value for all statistical indicators used in this study (MABE, MBE, MAPE,
MPE, RMSE) is close to zero. The value closest to zero was obtained using the Lewis model.
Therefore, it can be explained that the Lewis model gave good results according to all the
statistical indicators used in the study. As a result, it was concluded that the Lewis model is
more usable for the province of Ankara, and it was presented to academic and industrial users.
However, considering that even the model with the best results in the evaluation made with
statistical indicators shows significant deviations in the summer months, it would be
appropriate to develop new regression models based on the relative sunshine durations of the
region for more accurate predictions. Apart from this, regression models depending on
different environmental parameters (relative humidity, temperature) can also be developed.
Apart from this, artificial intelligence methods such as artificial neural networks can be
established in models that can predict the total solar radiation.
Keywords: Solar radiation, Regression models, Daily total solar radiation
1.GİRİŞ
Güneş enerjisi sistemlerinin kurulması düşünülen bölgeye düşen toplam güneş ışınım
değerlerinin bilinmesi çok önemlidir. Her bölgede ölçüm yapmak veya meterolojiden ölçüm
verilerini elde etmek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda deneysel verilerle
oluşturulmuş regresyon modellerinden faydalanılabilir.
Angstrom [1] bu konudaki ilk çalışmayı gerçekleştirmiştir. İlerleyen senelerde Prescott [2]
tarafından Angstrom eşitliğini modifiye etmiştir. Arslanoglu [3] literatürdeki 30 regresyon
modelini Kocaeli ili için kullanılabilirliğini incelemiştir. Bu çalışmada ise literatürde mevcut
2 regresyon modelinin Ankara ili için kullanabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada Ankara
ilinin tercih edilme sebebi, başkent olması ve ve savunma sanayi açısından önemli bir yere
sahip olmasıdır. Modellerin performans değerlendirmesi istatistiki indikatörler ile yapılmıştır.
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ankara ili için 1973-2006 yıllarına ait ölçüm
verileri elde edilmiştir. Bu çalışmadaki en başarılı model akademik ve endüstriyel
kullanıcılara önerilmiştir.
2.TEORİ
Literatürde toplam güneş ışınımı tahmini için lineer, ikinci ve üçüncü dereceden polinom
regresyon modelleri mevcuttur. Lineer regresyon modeli Angstrom-Prescott [1, 2] tarafından
geliştirilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan üçüncü dereceden polinom denklem Bahel [4] tarafından aşağıdaki
gibi geliştirilmiştir.
•
= d + c /w" + TC ‰wE + zC ‰wE
1"
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Burada H yatay düzleme düşen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı, H0 aylık ortalama
günlük atmosfer dışına düşen güneş ışınımı, n aylık ortalama günlük güneşlenme süresi, N
aylık ortalama gün uzunluğu, a ,b,c,d regresyon katsayılardır.
Aylık ortalama günlük atmosfer dışına düşen güneş ışınımı olan H0 aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır [5].
24 × 3600~
360M
2!
P% × "TÍ|>TÍ|r|«
$ =
"1 + 0.033cos O
+
|« >|« r%
2"
365
!
360

Gsc güneş sabiti olup 1367 W/m2 [5] alınmıştır. D 1 ocak’ dan itibaren başlayan gün sayısı, ws
güneş batış saat açısıdır, > ve r sırasıyla enlem ve deklinasyon açısıdır.
Deklinasyon
açısı
[5];
360 M + 284"
r = 23.45|« Q
R
3"
365
ws güneş batış saat açısı [5];
= cos ' &− tan r" tan >"'
4"
aylık ortalama gün uzunluğu [5]:
2
w=
5"
15
Şeklinde hesaplanmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan iki model Tablo 1’ de sunulmaktadır.
Tablo 1. Literatürden elde edilen regresyon modelleri
Denklem
tipi
Üçüncü
dereceden
polinom
Üçüncü
dereceden
polinom
.

Model
numarası
1

2

Denklem

•
$
= 0.81 − 3.34 + 7.38 s t − 4.51 s t
$(
w
w
w
•
$
= 0.16 + 0.87 − 0.16 s t + 0.34 s t
$(
w
w
w

Kaynak
Lewis [6]

Bahel [4]

3. İSTATİSTİKSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada modellerin performansını değerlendirmek için beş tane istatistiki indikatörden
faydalanılmıştır. Beş tane istatistiki indikatörün ideal değeri sıfır olması istenir
Ortalama hata yüzdesi (MPE) ölçülen değerler ile regresyon modellerinden hesaplanan değer
arasındaki sapmanın yüzdesel değeri olarak tanımlanabilir.
u ;=

1
$ −$
¸O
× 100P
X
$

6"

)*'

Hc regresyon modelinden hesaplanan toplam güneş ışınım değeri , Hm meteorolojiden elde
edilen (ölçüm) toplam güneş ışınım değerleridir. Ölçülen değerler ile regresyon modellerinden
hesaplanan değer arasındaki yüzdesel sapmanın mutlak ortalama değeri olan Ortalama
mutlak hata yüzdesi (MAPE), aşağıdaki gibi hesaplanır [3]:
'
u ; = ∑)*' s)
) × 100t
7"
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Modellerin uzun dönem performansı hakkında Ortalama sapma hatası (MBE) bilgi verir.
aşağıdaki gibi hesaplanır [3]:
u<; =

1
¸ $ −$ "
X

8"

)*'

Ortalama mutlak sapma hatası (MABE) ve aşağıdaki gibi elde edilir[3]:
u <; =

1
¸|$ − $ |
X

9"

)*'

Regresyon modellerinin kısa dönem performansı hakkında Karekök hatası (RMSE) bilgi
verir. Aşağıda sunulmuştur [3]:
1
yu ; = + ¸ $ − $ " ,
X

'‰
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4. REGRESYON MODELLERİNİN ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRMA
Ankara ilinde yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı regresyon
modelleri hesaplanmış, istatistiki indikatörler yardımıyla ölçüm sonuçlarından ne kadar
saptığı belirlenmiş ve modellerin perfomansları tartışılmıştır. Tablo 2’ de Ankara için
modellerin performansları sunulmuştur. Tablo 2 değerlendirildiğinde, en düşük MBE, MABE,
RMSE, MPE ve MAPE değerini Lewis modelinin verdiği görülmektedir. Tablo 3’de Ankara
ili için tahmin yapan modellerden elde edilen aylık ortalama günlük ışınım değerleri ile
deneysel veriler gösterilmiştir. İki modelden en iyi performansı gösteren Lewis modelinde
bile , ölçüm sonuçlarından sapma oranı yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 2.Modellerin performanslarının değerlendirilmesi
M-1
M-2
Ankara
MBE
-1.1688
5.07
MABE
1.1688
5.112
RMSE
1.3814 6.8612
MPE
-8.9614 26.8775
MAPE
8.9614 27.5567
Tablo 3. Modellerden ve Meteorolojiden elde edilen güneş ışınım değerleri (MJ/m2gün)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Lewis
Modeli
Bahel
Modeli
Ölçüm
sonuçları

5.52

7.17

10.6

14.23

19.1

22.41

22.55

20.28

5.79

9.11

14.9

20.17

27.23

33.14

36.7

33

6.04

9.07

13.2

16.6

20.4

22.8

23.63

21.34

16.61

10.9

6.38

5.06

26.03 15.54

8.97

5.11

17.41

7.36

5.09

11.7

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada mevcut iki regresyon modelinin Ankara için performansı incelenmiş ve en iyi
model kullanıcılara önerilmiştir. Ankara için Performans bakımından en iyi modelin Lewis
modeli (Model 1) olduğu, Fakat bu modelin dahi ciddi farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
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Bundan dolayı her bölgeye ait yeni regresyon modellerinin geliştirilmesinin uygun olacağı
öngörülmüştür. Bunun yanında farklı çevresel parametrelere bağlı modellerde geliştirilebilir.
TEŞEKKÜR
Meteorolojik verileri paylaşan T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğüne teşekkür ederim.
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SANDVİÇ TEKSTİL ARAÇ KORUYUCULARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİ
BELİRLEMEK İÇİN DENEY DÜZENEĞİ TASARIMI
Yeliz KARADENİZ ÇETİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2303-0184
Prof. Dr. Mine DEMİRSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0001-7895-2229
ÖZET
Dolu fırtınalarında korunmasız olan birçok canlı ve mal bu fırtınalardan hasar almaktadır.
Dolu yağışından alınan zarar analizleri incelendiğinde bu zararın, tarım arazilerinde, güneş
panellerinde, otomobillerde, hayvanlarda ve uçaklarda mevcut olabildiği görülmektedir. En
çok zarar gören mallardan biri olan otomobilleri koruyabilmek için bu alanda bilimsel
çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan bir tanesi de tekstil mühendislerinin üzerinde yoğun
çalışmalar sürdürdüğü sandviç tekstil araç koruyuculardır. Özel dokuma yapısı sayesinde
araçları doludan gelen darbelerden korumayı amaçlayan bu özel kumaşların birçok çeşidi
tasarlanmış, üzerine patentler alınmış, makaleler yazılmıştır. Bu koruyucular görevlerini
yerine getirse de hangi kumaşın optimum olduğu konusundaki çalışmalar teorik bilgiden
öteye geçememiştir. Kumaşların dolu yağışı altındaki performansının belirlenebilmesi için
gerçek dolu yağışı kullanmak, dolunun düzensiz yağış şekli sebebiyle sonuçları güvenilmez
kılmaktadır. Her deneyin aynı ortam koşullarında yapıldığı, dolu tanesinin aynı şiddetle
çarptığı, dolu tanesinin aynı boyutta olduğu ve dolu tanesinin otomobil sacı üzerindeki benzer
gerilime sahip noktaya çarptığı koşulları simüle edebilmek için bir dolu test düzeneğine
ihtiyaç vardır.
Dolu test düzeneği örnekleri literatürde birçok alanda mevcuttur. Deneylerin çoğunlukla
inşaat ve yapı malzemeleri üzerinde yapıldığı görülmüştür; ancak sandviç tekstil araç
koruyucuları üzerine yapılmış bir çalışmaya ve test düzeneğine literatürde rastlanılmamıştır.
Tasarım, dolu yağışlarının gerçek ilerleme yönü olan düşey yönde hareket sağlamaktadır.
Farklı çapta ve kütlelerdeki dolu taneleri ile çalışmak düzenek ile mümkündür. Basınçlı hava
ile çalışan bu sistemde dolu tanelerinin hızı havanın basıncı değiştirilerek
ayarlanabilmektedir. Düzenekte otomobil sacının ve tekstil koruyucunun yerleştirilip
sabitlenebilmesi için alt destek profilleri ve sacın istenilen pozisyona yerleştirilebilmesi için
bu profillerin altında hareket sağlayan raylar mevcuttur. Düzenekteki atış mekanizması,
hareket kabiliyeti sayesinde düzeneğe bağlı olan sacın istenilen noktasına düşey atış
yapabilmektedir. Çalışmalar sonucunda; standartlardaki dolu mekanizması şartlarını sağlayan,
doğada karşılaşılan dolu boyutları ve hızları ile çalışabilen, tekstil malzemeleri ile kolaylıkla
deneyler yapılıp sonuca ulaşılabilen, otomobil sacının yerleştirilebildiği bir mekanizma
tasarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dolu, Dolu fırtınası, Otomobil, Sandviç tekstil araç koruyucuları
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DESIGN OF EXPERIMENTAL SETUP TO DETERMINE PERFORMANCE
CHARACTERISTICS OF SPACER FABRICS VEHICLE COVERS
ABSTRACT
Many undefended living beings and properties are damaged by hailstorms. When the analysis
of the damage that is taken from hailstorm is examined, it is seen that this damage can be seen
on agricultural lands, solar panels, automobiles, animals and airplanes. In this area, there are
some scientific studies that are carried on to protect the automobiles that are one of the most
damaged properties. One of them is about sandwich textile vehicle protectors which textile
engineers are working on intensively. It has been designed many types, taken patents and
written articles about these special fabrics that aim to protect vehicles from blows of hail
thanks to their special woven structure. Although these protectors have done their duties, the
studies on which fabric is optimum haven’t gone beyond the theoretical knowledge. Using
real hail in order to determine the performance of these special fabrics under hail makes the
results unreliable because of the irregular rainfall pattern of hail. Therefore, the hail
mechanism is needed to stimulate the conditions where each experiment is conducted under
the same ambient conditions, the hailstone hits with the same intensity, the hailstone is the
same size and the hailstone hits a point with similar tension on the sheet metal.
Hail test mechanism examples are available in many areas in the literature. It has observed
that the experiments have generally conducted by using construction and building materials.
However, a study and test mechanism on sandwich textile vehicle protectors has not been
found in the literature. The design provides movement in the vertical direction which is the
actual direction of hailstone. Working with hailstones of different diameters and masses is
possible with this mechanism. In this system, which works with compressed air, the velocity
of the hailstones can be adjusted by changing the pressure of the air. Moreover; in this
mechanism, there are lower support profiles to be placed and fixed the automobile sheet and
there are also rails that provide movement under these profiles so that the automobile sheet
can be placed in the desired position. The shooting mechanism in this mechanism can shoot
vertically to the desired point of the sheet metal connected to the mechanism thanks to its
mobility. As a result of the study, a mechanism design has been made that can be fulfilled the
conditions of the hail mechanism in the standards, can be worked with hail sizes and speeds
encountered in nature, can be done the experiments and obtained the result with textile
materials easily and can be placed the automobile sheet.
Keywords: Hail, Hailstorm, Automobile, Spacer fabrics vehicle covers
1.GİRİŞ
Günümüzde, artan teknoloji ile otomobil sayısı oldukça artmış ve herkesin sahip olabileceği
bir araç haline gelmiştir. Araç sayısının artması ile dünyada araç hasarına ayrılan bütçenin
artması kaçınılmaz olmuştur. Araçlara harcanan tamir masrafları, bakım, kaza ve mekanik
aksamın bozulması dışında doğa olaylarını da kapsamaktadır. Günümüzde engellenmesi
mümkün olmayan dolu yağışları, araçlara verdiği hasarla birçok kullanıcının korkulu rüyası
haline gelmiştir. Dolu yağışı hasarının ciddiyeti, 2005’te Pekin’de gerçekleşen bir dolu
felaketinde 10000 aracın hasar gördüğü ve sigorta şirketlerinin bu hasar için 55.500.000 Yuan
para ödediği kayıtlarıyla örneklendirilebilir.[1]
Dolu yağışından araçların aldığı hasarı en aza indirmek için birçok alanda çalışmalar
yapılmaktadır. Çalışma yapılan alanlardan bir tanesi de tekstil ürünleridir. Tekstil
mühendisleri, aracın gövdesine doludan gelen kuvveti en iyi şekilde sönümleyebilecek
koruyucu kumaşlar tasarlamaktadırlar.
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Tasarlanan bu özel kumaşlar araç gövdesine göre dikilerek koruyuculuk sağlamaktadır.
Kumaş dokuması ve tipleriyle bu alanda birçok patent mevcuttur.[2]-[3] Sandviç Tekstil
Kumaş yapısına örnekler Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1.Sandviç tekstil yapısına örnekler [4]
Dolulardan korunmak için hazırlanan sandviç tekstil koruyucuların performanslarının
belirlenebilmesi için dolu yağışı altında inceleme yapmak gerekmektedir. Ancak dolu
yağışları homojen tanelere ve her seferinde aynı şiddete sahip değildir. Gerçek bir dolu
yağışında kumaşları test etmek bilimsel araştırmalar için güvenilir sonuçlar vermeyecektir.
Her seferinde aynı şiddette ve aynı büyüklükte dolu taneleriyle farklı kumaşlarda deney
yapmak, çalışmadan doğru sonuçlar alınmasını ve çalışmanın bilimsel araştırma kategorisine
girmesini sağlayacaktır. Bu ihtiyaç doğrultusunda dolu yağışını simüle eden bir test cihazı
geliştirilmesi ve kumaşların bu deney cihazı altında incelenmesi gerekmektedir.
2.TASARIM KRİTERLERİ VE CİHAZIN TASARIMI
Günümüze kadar yapılmış olan dolu yağışı çalışmaları incelendiğinde dolu tanelerinin çapının
80mm’ye kadar çıkabildiği ancak bu boyutun oldukça nadir görüldüğü, en büyük tane olarak
sık sık 25 ve 30 mm çaplarındaki dolularla karşılaşılabildiği gözlemlenmiştir.[5] Deney cihazı
doğada daha sık görülen 25 mm ve 30 mm çaplarındaki dolu taneleri ile çalışılacak şekilde
tasarlanmıştır.
Dolu taneleri plastik kalıplar kullanılarak hazırlanmıştır. Şekil 2’de dolu tanesi
hazırlayabilmek için kullanılan kalıplara yer verilmiştir.
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Şekil 2. 25mm ve 30mmlik dolu taneleri için plastik buz kalıpları
Hazırlanan test cihazında doluların çarpma hızının doğada karşılaşılan hızlarda olması
beklenmektedir. 25 ve 30mm çapındaki dolu tanelerinin tarihte karşılaşılmış hızları
incelendiğinde 25mm çapındaki dolu tanelerine 18 ila 28m/sn hız, 30mm çapındaki dolu
tanelerine 20 ila 32m/sn hız aralığında karşılaşılmıştır. [6]

Şekil 3. Farklı makalelerde hesaplanmış ortalama dolu hızı: 1. Bohm, 2. ASTM 1038-05, 3a.
EMPA with cw 0.5, 3b. EMPA cw 0.6, 4. Motz ρair 0.9,kg/m3, 5. Motz ρair 1.23,kg/m3, 6.
Heymsfield, 7. Pflaum, 8. and 9. Matson, 10. Lozowski, Guastala and Flüeler[6]
Durağan haldeki bir dolu tanesinin çok kısa bir mesafe ve sürede çok yüksek hızlara
ulaşabilmesi için doluya yüksek bir momentum verilmelidir. Bir parça üzerine katı veya sıvı
yüksek hızlı bir etki uygulandığında, etkilenen parça dağılabilir. Dolu tanesi kırılgan yapısıyla
dağılmaya müsaittir ve kendisine aktarılmak istenen hız çok kütleli parçacıklardan
oluşmalıdır. Bunu sağlamanın en uygun yolu basınçlı hava kullanmaktır.
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Bu konuda standartlaşmış olan havacılıkta kullanılan şeffaf muhafazaların dolu tanesine olan
direnci konulu makalede de benzer bir sistem kullanıldığı görülmektedir.[7]
Cihaz tasarlanmadan önce mekanik olarak nasıl çalışacağının seçimleri yapılmıştır.
Dolu tanesi atışının düşey harekette olması beklenmektedir. Bu yüzden atış
mekanizmasının bağlanacağı bir iskelet olması gerekmektedir.
Atış mekanizmasının numunenin farklı bölgelerinde gezebilir olması istenmektedir.
Kolay hareket için atış mekanizmasının ve atış mekanizmasının iskeletinin altına raylar
yerleştirilmiştir. Bu sayede atış mekanizması, atış yapılacak numunenin her noktasına
erişebilir olmuştur.
Deney düzeneğinin hafif olması için iskelet, yoğunluğu diğer profillerden daha düşük
olan alüminyum profillerle tasarlanmıştır.
Kolaylıkla bir bölgeden başka bir bölgeye taşınabilir olması iskeletin altına tekerlekler
eklenmiştir.
Üzerinde deney yapılacak araç sacı numunelerinin farklı boyutlarda olabileceği göz
önünde bulundurulmuş ve bu bağlantı profillerinin altında ray kullanılmıştır.
Atış mekanizması, kişinin erişebileceğinden uzakta olabileceği için hareketli
mekanizmaya bir tutma kolu bağlayarak uzaktan manuel kontrol özelliği verilmiştir.
Rayların bağlı olduğu hareketli düzeneklere yıldız bakalit başlı vidalarla (Elle
sıkılabilen tipte vidalar) sabitleme özelliği getirilmiştir.
Deneyler yapılırken her seferinde eşit aralıklarda atışlar yapılabilmesi için tüm
hareketli bölgelere şerit metreler yapıştırılmıştır.
Atışı yapmak için durulacak bölgede güvenliğin sağlanması için pleksiglass malzeme
ile koruyucu hazırlanmıştır.
Aynı basıncı kullanarak buzun daha fazla yüzeyine etki edebilmek için tanka ihtiyaç
vardır. Tankın bir ucuna kompresörden gelen 0-6 bar hava bağlanmıştır. Diğer ucuna ise tank
dolana kadar hava çıkışını engelleyecek selenoid valf bağlanmıştır.
Taneciğin ilerleme hızını kaydedebilmek için mekanizmaya hız ölçer bağlanmıştır.
-
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Tüm tasarım kriterleri sonucunda 3 boyutlu olarak hazırlanmış deney cihazının bir görseli
Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Tasarlanmış olan deney cihazının 3 boyutlu görseli
3.SONUÇLAR
Çalışmalar sonucunda 25mm ve 30mm dolu tanesi boyutları ile çalışabilen, buz tanelerinin
doğada karşılaşılan hızlarını sağlayabilen ve bu hızı ölçebilen, düşey atış yapabilen, sandviç
tekstil malzemenin ve araç sacının beraberce bağlanabileceği, deney numunesinin istenilen
noktasına atış yapabilen bir sandviç tekstil araç koruyucuların performans özelliklerini
belirleyen deney düzeneği tasarımı ve üretimi yapılmıştır.
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AŞINDIRICILI SU JETİ İŞLEME YÖNTEMİYLE MALZEMELERİN YIĞIN
ŞEKLİNDE KESİLMESİNİN İRDELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMAĞAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine
Mühendisliği ABD
ORCID: 0000-0003-0429-035
ÖZET
Gerek kullanım alanları gerekse maliyet ve verim açısından malzemelerin işlenmesini (kesme,
delme ve diğ.) geliştirebilme isteği günümüz dünyasının mutlak gerekliliklerindendir. Bu
nedenle araştırmacılar klasik malzeme işleme yöntemlerini geliştirme veya yenilikçi-modern
işleme yöntemlerini kullanma ve işlemeye ait prosedürlerin geliştirilmesi çalışmalarına devam
etmektedir. İleri imalat yöntemlerinden biri olan Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) ile işleme yöntemi
yenilikçi bir imalat yöntemi olmakla beraber bir takım avantajları yanında getirmektedir. Bu
avantajlara iş parçası üzerinde ısıdan etkilenen bir bölge oluşturmaması, hızlı imalat ve
kompleks şekillerin kolayca oluşturabilmesi gibi örnekler verilebilmektedir. Literatürde ASJ
ile malzemelerin işlenmesinde çoğunlukla kesme yöntemi araştırılmıştır ve bu nedenle kesme
performansı çıktıları genellikle incelenmektedir. Kesme performansı çıktıları, kesme yüzey
pürüzlülüğü (başlangıç, orta, çıkış ve ortalama), kesme (penetrasyon) derinliği, çizgilenme
açısı ve başlangıç konumu, üst-alt kerf genişliği, kerf sivrilme oranı ve kerf sivrilme açısından
oluşmaktadır. Çeşitli malzemelerin kendinden oluşan yapısı nedeniyle işleme yöntemleri
kesme performansı üzerinde çeşitli davranışlar sergilemektedir. Polimer matrisli
kompozitlerin farklı yöntemler ile işlenmesinde çeşitli sakıncalar oluşabilmektedir. Bu
sakıncalara delaminasyon hasarı ve ısı nedeniyle malzeme erime kusurları gibi örnekler
verilebilmektedir. Metal malzemelerin işlenmesinde ise ısıdan etkilenen bölge kusurları
ortaya çıkabilmektedir. İki farklı malzemenin hem tek tek hem de aynı anda ASJ ile
işlenebilmesi sayesinde bahsedilen kusurlar ortadan kaldırabilmektedir. Örneğin, havacılık
endüstrisinde titanyum alaşımı ve karbon fiber takviyeli polimer kompozit levha yığınlarının
birleşik şekilde kullanımı bulunmaktadır. Bu nedenle son ürünü ortaya çıkarmak için ASJ ile
kesme yöntemini kullanılmanın kritik önemi ve faydası ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çeşitli
endüstrilerde hız ve maliyet için iş parçalarının çoklu-eş zamanlı imalatı gibi söz konusu
avantajlarını yanında getiren ASJ ile yığınların kesilebilmesini irdelemek literatür ve endüstri
için oldukça yararlı olacaktır. Araştırmalar incelendiğinde iş parçalarının yığın şeklinde
kesilmesi için öncelikle levhaların birbirine mekanik ve/veya kimyasal bağlantısı
sağlanmaktadır. Sonra yığın şekli, yığın malzemeleri ve ASJ parametrelerinin kesme
performansı davranışlarına etkileri ortaya çıkarılmaktadır. Ancak bazı çalışmalarda levhaların
bağlantıları yapılırken yığınlar arası boşluk mesafesi oluşturulmakta ve boşluk miktarının
etkileri incelenmektedir. Böylece, bu çalışmada, literatürde ele alınan malzemelerin yığın
şeklinde ASJ ile kesilmesi irdelenmiştir. Farklı veya aynı malzemelerden oluşabilen yığınların
kesme performansı üzerine yöntemin ve deney parametrelerinin etkileri tartışılmış ve
çalışmalara yönelik öneriler oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aşındırıcılı Su Jeti, Yığın, Kesme
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SCRUTINISING OF STACKED FORM CUTTING OF MATERIALS BY ABRASIVE
WATER JET MACHINING METHOD
ABSTRACT
The desire to improve the machining (cutting, drilling et al. ) of materials in terms of both
usage areas and cost and efficiency is one of the absolute requirements of today's world. For
this reason, researchers continue to work on developing classical material machining methods
or using innovative-modern machining methods and developing processing procedures.
Machining with Abrasive Water Jet (AWJ), which is one of the advanced manufacturing
methods, is an innovative manufacturing method and brings some advantages. Examples of
these advantages can be given such as not forming a heat-affected zone on the workpiece, fast
manufacturing and easy creation of complex shapes. In the literature, the cutting method in
the machining of materials with AWJ has mostly been investigated, and therefore the cutting
performance outputs are often investigated. Cutting performance outputs are: cutting surface
roughness (initial, middle, exit and, average), depth (penetration) of cut, striation angle and
starting position, top-bottom kerf width, kerf taper ratio and kerf taper angle. Due to the selfcomposed nature of various materials, machining methods exhibit various behaviors on the
cutting performance. Various drawbacks may occur in the machining of polymer matrix
composites with different methods. Examples of these drawbacks are delamination damage
and material melting defects due to heat. In the machining of metal materials, heat-affected
zone defects may occur. Since two different materials can be machined both individually and
simultaneously with AWJ, the mentioned defects can be eliminated. For example, there is the
combined form use of titanium alloy and carbon fiber reinforced polymer composite plate
stacks in the aerospace industry. Therefore, the critical importance and benefit of using the
AWJ cutting method to reveal for the final product emerges. In addition, it will be very useful
for the literature and industry to examine the cutting of stacks with AWJ, which brings with it
the relevant advantages such as multi-simultaneous production of workpieces for speed and
cost in various industries. When the researches are examined, firstly, the mechanical and/or
chemical connection of the plates to each other is provided in order to cut the workpieces in
the form of stacks. Then, the effects of stack shape, stack materials and AWJ parameters with
cutting performance behaviors are revealed. However, in some studies, the gap distance
between the stacks is created while the plates are connected and the effects of the amount of
gap are examined. Thus, in this study, the cutting of materials worked in the literature in
stacked form with AWJ was scrutinized. The effects of the method and test parameters on the
cutting performance of stacks, which may consist of different or same materials, were
discussed and suggestions were made for the studies.
Keywords: Abrasive Water Jet, Stack, Cutting
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YÜKSEK KROMLU BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN TEL EROZYONU İLE
İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Erkan KULOĞLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği
Bölümü
ORCID: 0000-0003-3596-0442
Levent URTEKİN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği
Bölümü
ORCID: 0000-0003-4348-4749
Özet
Yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin (YKBDD) aşınma dayanımı ve tokluklarının çok iyi
olduğu bilinmektedir. Bu avantajları neticesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptirler.
Yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin (YKBDD) yapısında var olan krom karbür
nedeniyle, mekanik mukavemetleri ve aşınma dayanımı diğer dökme demirlere ve düşük
kromlu beyaz dökme demirlere göre üstünlük göstermesi kaçınılmazdır. Bu özelliklerin
yüksek kromlu beyaz dökme demirlere sağladığı avantajların yanında talaşlı imalat ile
işlenebilirliğini zorlaştırması dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Talaşlı imalat
uygulamalarında özellikle bünyesinde krom karbürün bulunmasından dolayı bu demirlerin
işlenebilirliği çok zordur. Bu çalışma için özel olarak kalıplanan (YKBDD) numuneler
sırasıyla yumuşatma, ısıl işlem görmemiş ve sertleştirilmiş ısıl işlem uygulamalarından
geçirilmiştir. Hazırlanan bu numunelere tel erozyonu (wire electrical discharge machining
(WEDM)) ile kesme işlemi uygulanmıştır. Yapılan işlemler neticesinde numunelerin sertlik,
mikroyapı, SEM, elektrik iletkenlik ve işleme sonrası yüzey pürüzlülüğü belirlenmiştir. Tel
erozyonu uygulanarak yapılan işleme neticesinde ise işlem parametrelerine göre iş parçası
işleme hızı (İİH), akım (I) ve yüzey pürüzlülük (Ra) değişimleri üç farklı numune için
gerçekleştirilmiştir. Bu üç farklı numunenin elektrik iletkenliğinin, sertliğinin ve mikroyapı
değişiminin işlem parametreleri üzerine etkisi karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Bu çalışma
neticesinde, yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin geleneksel yöntem ile işlenmesindeki
zorlukların aşılması ve ısıl işlemin tel erozyonu ile kesmeye etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek kromlu beyaz dökme demirler, tel erozyonu işleme, ısıl işlem.
INVESTIGATION OF THE WORKABILITY OF HIGH CHROME WHITE CAST
IRON BY WIRE EROSION
Summary
It is known that high chromium white cast irons (YKBDD) have very good wear resistance
and toughness. As a result of these advantages, they have a widespread usage area. Due to the
chromium carbide present in the structure of high chromium white cast irons (YKBDD), it is
inevitable that their mechanical strength and wear resistance will be superior to other cast
irons and low chromium white cast irons. In addition to the advantages these features provide
to high chromium white cast irons, it is a disadvantage that it makes machinability difficult
with machining. Machining of these irons is very difficult due to the presence of chromium
carbide, especially in machining applications.
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For this study, specially molded (YKBDD) samples were subjected to softening, untreated
and hardened heat treatment applications, respectively. These prepared samples were cut by
wire electrical discharge machining (WEDM). As a result of the processes, the hardness,
microstructure, SEM, electrical conductivity and surface roughness of the samples were
determined. As a result of machining performed by applying wire erosion, changes in
workpiece machining speed (IIH), current (I) and surface roughness (Ra) were performed for
three different samples according to the process parameters. The effects of electrical
conductivity, hardness and microstructure change of these three different samples on the
process parameters were examined comparatively. As a result of this study, overcoming the
difficulties in the traditional processing of high-chromium white cast irons and the effect of
heat treatment on cutting with wire erosion were investigated.
Keywords: High chromium white cast irons, wire erosion machining, heat treatment.
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A NOVEL OPTIMIZATION APPROACH TO ESTIMATING ENERGY
CONSUMPTION IN MACHINING
Ali İrşad MOĞUL
İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical
Engineering
ORCID: 0000-0003-0370-4663
Assoc. Prof. Levent AYDIN
İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical
Engineering
ORCID: 0000-0003-0483-0071
Assist. Prof. Elif GÜLTÜRK
Kocaeli University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering
ORCID: 0000-0003-3040-9299
Abstract
Energy efficiency is an important consideration factor for investments in new equipment and
machinery alongside the accuracy, performance, cost, and reliability of conventional
parameters. The energy consumption of a machine tool is affected by numerous interrelated
parameters, so it is very complex to develop reasonable prediction and optimization models.
This paper proposes a new optimization approach to determine the processing parameters.
Data from face milling of medium carbon steel under dry cutting conditions were used to
investigate the usability of this method. Spindle speed (n), feed rate (f), depth of cut (ap), and
cutting width (ae) were selected as machining parameters, and the Cutting Energy (CE) values
measured based on these parameters were output. Multiple nonlinear neuro-regression
analyses were performed, including linear, logarithmic and polynomial, to estimate the cutting
energy consumption. The boundedness of models was determined by calculating the
y·Vý) ) - , y·þ ·) - , and y.ý/)0ý·)
values, and the accuracy of the models was evaluated.
The most realistic model for estimating and optimizing the experimental results was chosen as
Second-Order Multiple Nonlinear Logarithm (SOMNL). The optimization results show that
the optimum process parameters for minimum energy consumption (CE=95.653 kJ) are
spindle speed (n=1000 rpm), feed rate (f=300 mm/min), depth of cut (ap= 0.4 mm), width of
cut (ae=15 mm). This new optimization approach can also be used for the energy consumption
problem in another production process. Using neuro-regression analysis offers another
perspective to define the energy consumption process for machine tools with optimal
machining parameters.
Keywords: Machining process, energy consumption, neuro-regression, optimization
NEURO-REGRESYON ANALİZİ KULLANARAK AKIM DARBELİ GAZ ALTI ARK
KAYNAĞI PROSES PARAMETRELERİNİN MODELLENMESİ VE
OPTİMİZASYONU
Özet
Malzemenin çekme gerilmesinin değeri çeşitli konularda bilgi vermektedir. Örneğin;
malzemenin seçimi, kalitesi ve farklı kuvvetler altındaki davranışı hakkında bilgi verir.
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Bu çalışmada akım darbeli gaz altı ark kaynak yöntemiyle kaynak yapılmış 53 numunenin
çekme gerilmeleri incelenmiştir. Kullanılan deney verileri bir literatür çalışmasından
seçilmiştir. Çekme gerilmesi ve bu değeri etkileyen sekiz giriş değeri için birçok matematiksel
model yazılmıştır. Matematiksel modellerden R² training, R² testing, and R² validation
değerleri hesaplanmış ve en iyi sonucu veren matematiksel model seçilmiştir. Neuroregresyon ile modellenen ve en iyi sonucu veren matematiksel modelin mühendislik sınırları
kontrol edilmiştir. Son olarak, sonuçlar dört farklı stokastik optimizasyon algoritması
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Gaz altı ark kaynağı, akım darbeli MIG kaynağı, optimizasyon, neuroregresyon analizi
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NEURO-REGRESSION ANALYSIS BASED MODELLING OF PULSED METAL
INERT GAS WELDING PROCESS PARAMETERS INCLUDING OPTIMIZATION
İzlem BAKAR ÖZÇİÇEK
İzmir Katip Çelebi University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences
Levent AYDIN
İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical
Engineering
Abstract
The value of the tensile stress of the material also provides information on various issues. It
gives information about the choice of the material, its quality and its behavior under different
forces. In this study, the tensile stresses of 53 specimens welded by the pulsed gas metal inert
welding process were investigated. The data used were selected from a literature study. Many
mathematical models were written for the tensile stress and the eight input values that affect
this value. From the mathematical models, R² training, R² testing, and R² validation values
were calculated, and the mathematical model that gave the best result was selected. The
technical limitations of the mathematical model that was modeled with neuro-regression and
provided the best result were reviewed. Finally, the results were evaluated using four different
stochastic optimization algorithms.
Keywords: Gas metal arc welding, pulsed metal inert gas welding, optimization, neuroregression analysis
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OBJECT ORIENTED MUSIC ANALYTICS: AN UML-INSPIRED ABSTRACTION
SCHEMA TOWARDS EXPLAINABLE MUSIC RECONSTRUCTION AND
RECOMMENDATION
Samarjit ROY
D Y Patil International University
ORCID: 0000-0002-7874-8348
Debashis DE
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
ORCID: 0000-0002-9688-9806
Abstract
Object-oriented music modelling and analytics defines a systematised technical methodology
for evaluating and scheming the musical applications, event-sensitive systems, or digital
music library-based commercialisation by concerning object-oriented paradigms, as well as
exploiting system visualisation throughout the music generation, composition, and
personification mechanisms to monitor the effective communication and music composition
quality. The intention of the music composers is to be unceasingly evolved and quality
enhancement of the generated or composed musical performances, motivated by the key
factors such as audiences’ preferences and recommendations1. Due to the enormous
availability of the digital music contents over the Internet, the recommending musical items to
the audiences are challenging2. Recommender strategies are applied to simplify the
assignment of discovering specific music that an audience search for. Music can be defined as
a significant association of the vocal performances of the singers, the specific rhythms, and a
precise tempo. In this contribution we are to focus on the generalised and abstractive Unified
Modelling Language (UML)-inspired music composition, generation, reconstruction
paradigms towards developing the contextual music recommendation schema3,4. In the
context of UML-based music composition paradigms, we can elaborate the class, use-case,
activity, and sequence diagrams for the formations of musical compositions with maintaining
the relationships and dependencies among the fundamental musical attributes. The expressed
UML schemes should be formed in the way such that these can be definitely customised to
any additional recommender systems with some fractional modifications in system behaviours
or in functionalities. We can develop the humanised music recommender frameworks in
several ways, such as, personalised, collaborative, content-dependent, knowledge-based, topic
model-inspired, and hybrid matrix factorisation mechanisms5,6.
1

Supreetha VS, Anand VSSK (2014). UML Implementation of Music Recommender System. International
Journal of Modern Sciences and Engineering Technology (IJMSET) 1(8):1-7.
2
Oswari T, Yusnitasari T, Kusumawati RD, Mittal S (2018). Music Recommendation System Design for Online
Platform with the Concept of Unified Modeling Languange (UML). In: SEEMS, IEEE, pp. 1-7.
3
De D, Roy S (2012). Inheritance in Indian classical music: an object-oriented analysis and pattern recognition
approach. In 2012 International Conference on Radar, Communication and Computing (ICRCC), IEEE, pp. 193198.
4
De D, Roy S (2012). Polymorphism in Indian classical music: a pattern recognition approach. In 2012
International Conference on Communications, Devices and Intelligent Systems (CODIS), IEEE, pp. 612-615.
5
Roy S, Biswas M, De D (2020). iMusic: a session-sensitive clustered classical music recommender system
using contextual representation learning. Multimedia Tools and Applications 79(33): 24119-24155.
6
Roy S, Mukherjee A, De D (2021) OrangeMusic: An orange computing‐inspired recommender framework in
internet of music things. Internet Technology Letters e331.
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In the current highly-enhanced technological scenarios, we appreciably use the intelligent
representation learning-inspired frameworks to develop ambient music recommender
strategies. The Model Explainability suggests the perception of being capable to comprehend
typical machine and feature learning models. For example – If a humanised music
composition model is envisaging whether a music composer is facing challenges during the
generation of a new musical content regarding the considerations of musical attributes that he
or she will consider during music construction. Additionally, once a composer incorporates a
music composition model, composer can perceive if there is any bias exists in the model, such
as, if a music generation paradigm is considered to form western music depending on the
available chord-dependent attributes, it must not be appropriate for composing Indian
classical music as it contains the classical Raga and the corresponding performance-friendly
and rhythmic instrumental patterns. Hence, in this endeavour, we are to elaborate the
fundamental musical attributes strictly associated with the qualitative music composition
schemas towards depicting the explainable music generation, composition, reconstruction,
and contextual recommendation to the audiences.
Keywords: Object-oriented Analysis; UML; Music composition; Reconstruction;
Recommendation; Explainability.
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EXPRESSIONS OF ADEPT ART IN THE IMPRECATORY PSALM-LIKE SONGS:
THE CASE OF BAPEDI MUSICAL HERITAGE
Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka
University of Zululand – KwaDlangezwa Campus; Faculty of Humanities and Social
Sciences, Department of Creative Arts
ORCID: 0000-0002-4652-9490
Abstract
In Greater Sekhukhune District Municipality, Limpopo Province in South Africa, expressions
of adept art are employed to strengthen Bapedi musical heritage. Songs accompany every
phase of the divination process in the healing profession, but also any other task which they
perform communally, for example, ancestor veneration. The purpose of this study was to
investigate how Bapedi traditional healers, and their trainees create expressions of adept art in
the imprecatory Psalm-like songs, and the relevance of these songs within Bapedi cultural
context. The questions raised for this study are, a) how do Bapedi traditional healers and their
trainees create expressions of adept art in the imprecatory Psalm-like songs? and b) what is
the societal value of these texts in the Bapedi culture? The study used a naturalistic approach,
and the methods of data collection were oral interviews that were conducted through face-toface interaction, observations, and video recordings of cultural and religious rituals. The
interviews were aimed at eliciting first-hand information on the knowledge of the subject
matter. The secondary sources included among others, materials such as Journal articles,
books and theses, and of course personal experience. The study has revealed that in the
Bapedi society like in other African societies, narratives in imprecatory songs can be
classified broadly into three: segmental narrative; incremental cycle and multiple recycle
forms. The results have also shown that Bapedi imprecation songs serve various functions
such as education, upholding and promoting morals and customs through advice, insults, and
mockery.
Keywords: Bapedi society, imprecatory Psalm-like songs, Bapedi culture, divination process,
Bapedi traditional healers, South Africa.
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HENNA HANDPRINT: TRAINING COSMETOLOGY STUDENTS TO MASTER
THE BASICS OF HENNA PAINTING
Jacqueen Joyce Joseph
Cosmetology Department, Keningau Vocational College
Jesira Jean Jenius
Cosmetology Department, Keningau Vocational College
Delvera Debbie
Cosmetology Department, Keningau Vocational College
Helsianey Phillip
Cosmetology Department, Keningau Vocational College
Abstract
Henna Handprint is a teaching aid developed to train cosmetology students and novice
beauticians to draw henna on hands. Henna is a form of body art and skin decoration that
women often have for aesthetic appeal or traditional ceremonies like weddings. Majority of
cosmetology students at vocational colleges tend to have difficulties mastering the henna
drawing techniques which they are required to learn and excel in. Hence, this teaching aid was
developed to help them practice their drawing skills repeatedly. An intervention was done on
a group of students and the results were positive. There are several criteria that need to be
considered in order to improve this teaching aid. However, there is a promising potential for it
to be widely used in cosmetology classes for vocational college students as well as novice
beauticians.
Keywords: henna, cosmetology, vocational
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URBAN VS RURAL CULTURES: ARE THEY CHANGING?
Irina-Ana Drobot
Technical University of Civil Engineering, Faculty of Engineering in Foreign Languages,
Department of Foreign Languages and Communication
Abstract
The purpose of this paper is to analyse the culture identity manifestations, according to Baciu
(2013), namely symbols, values, traditions and heroes in urban vs rural environments. The
paper will look at rural culture as presented in novels in Romanian and English culture, and
the mentalities of its inhabitants. It will also analyse the way they view the urban world.
References will be made to older times, such as the 19th century, when the rural world was a
close-tie community, when everyone knew everyone, going as far back as their ancestors. In
the past, survival was dependent on nature and on the resources everyone was preparing.
Nowadays, individual type of agriculture is less frequent, as supermarkets have appeared in
villages and in their proximity. A good example of rural culture changes are the suburban
areas in England, France, Belgium, and other countries, where in the village the inhabitants
have all possible comfort. Thus, they are no longer leading a harsh life being dependant on
nature. Relationships have also changed, to some extent. Whereas, in the past, mobility from
village to the city was not usual, one had to be very careful about his/her reputation, as there
was nowhere else they could go. Health issues running in the family were also well-known
and, as a result, they could affect a young couple’s possibilities of marriage. Those persons
with health issues running in the family were avoided, since they were suspected to be able to
produce offspring with health issues. In a harsh environment, and harsh conditions for
survival in the past, someone with health issues would have been a burden. The changing
mentalities reflect the changing socio-economic conditions.
Keywords: Individualism, Collectivism, Values, Mentalities
INTRODUCTION
From the perspective of the definition of culture as a certain way of thinking and as a certain
way of doing various actions in life, the present paper aims at underlining the changes in
values and attitudes towards old beliefs and habits with the passage from rural to urban
cultures, once social mobility became something frequent.
Culture could be defined as a certain perspective on various issues, such as ways of
understanding various life events, relationship with the community, values: “Culture is always
a collective phenomenon, a collective programming of the intellect, which distinguishes the
members belonging to a certain group or category from those of another.” (Hofstede, 1994).
Differences among cultures are based on a set of features, as follows: “culture difference
manifestation: symbols, rituals, heroes, values” (Baciu, 2013: 6)
Change is a constant feature of a culture. Cultures are dynamic, since they change in time
(Baciu, 2013: 8). Lately, changes from collectivism to individualism, as well as from rural to
urban areas through social mobility have been occurring. These changes can also reflect
changes in mentalities and values. For instance, social mobility, which is a factor of changing
mentalities in rural and urban areas, was itself viewed as positive later in history. Until the
Victorian age, with the rise of the middle class, and with the lowering of the hierarchical
society, every aspect in life was viewed as fixed. Once someone was born in the village, no
change of place was possible, and also no change in rank or wealth. Afterwards, the
perception on social mobility changes, being viewed as positive.
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Before, social mobility was associated with corruption and not honest means. Such perception
of social mobility can be seen in the rise in wealth and social status of George Duroy in the
novel Bel-Ami by Guy de Maupassant which is done through manipulating powerful and
wealthy ladies. Later on, American culture proposed the model of the self-made man, starting
from scratch, and the rags-to-riches myths, where the rise from poor to wealthy was
celebrated and a sign of hard work, as well as success. With social mobility being more
valued and socially acceptable, culture became more open to change. Openness to change
reached its peak during contemporary times: “The speed of spreading and developing of
cultures in the contemporary world differs in comparison with any other period in the past”,
and, as a result, “tradition and modernity coexist and influence one another” (Petković, 2007:
24). Industrialization and postindustrialization are also factors contributing to the possibility
of social mobility, through providing higher standards of life and thus making movement
from rural to urban areas easy.
The relationship between urban and rural cultures becomes more complicated, since they can
influence each other: “The problems of distinguishing between the two become numerous,
especially when there are settlements which are in the zone strongly influenced by the cities,
i.e. in their margin zone” (Ćirić, 1979:67, qtd in Petković, 2007: 28). Petković (2007: 28)
concludes that rural and urban distinctions are no longer clear-cut in contemporary times, and
are only visible in mindsets and values: “'urban' and 'rural' are more life-styles, value systems
which everyday people's life is turned to, but which in contemporary times do not allow
themselves to be clearly separated, as it has been possible in the past.” According to Ianos and
Jones (2019), “The ‘urban’ and the ‘rural’ are two entities that can no longer be clearly
distinguished or spatially delimited.” One of the main causes is that life conditions are similar,
due to industrialization, and even in small suburban areas the inhabitants can have all the
comfort of supermarkets.
The changes in mentalities from rural to urban areas come from the high influences of urban
areas in the majority of countries. Everyone associates urban areas with higher standards of
living, more comfortable life conditions, more possibilities of finding jobs and faculties for
studying, etc.
Urban and rural areas may differ in mentalities, mainly, as follows: rural communities are
more focused on the well-being of its members as a group, while urban communities can
afford to be individualistic, centred on the well-being and achievements of the individual.
Rural communities may also be more attached to preserving traditions and rituals, which
function as means of preserving strong relationships within the community. In the rural areas,
especially in old times, before the industrialization age, people relied on their own crops and
on helping and receiving help from the others in order to have the necessary resources to
survive.
The present paper will look at the way various countries have seen changes due to the
possibility of social mobility from rural to urban areas, which are also reflected in mentalities
that have changed.
MATERIALS AND METHODS
The change from rural to urban areas, as far as social mobility and changes in mentality are
concerned will be analized in relation to modernization, first of all, based on previous
research papers in relation to various countries.
However, first of all, associations regarding the particularities of social life in urban and rural
areas will also be examined.
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For example, urban culture seems very much connected with modernization, and one of its
engines, since “the town appears as the social centre in which differences are respected, but
also as the base of multiculturalism” (Petković, 2007: 29). Urban culture offers more
possibilities of individual development, due to the existence of various developed institutions
(Petković, 2007: 28), which offer various advantages, such as more possibilities with respect
to education. Urban culture is also open to individual behaviour that does not adhere to
conventional norms, such as different mentalities, values, as well as multiculturalism: “urban
culture appears as an agent for development of multiculturalism, which doesn't suppress but
urges particularity and individualism in culture as something which is interesting, attractive
and rich” (Vujović, 1997:269). The city is, thus, more open to change than the rural areas,
which are more conservative and more attached to traditions: “The history of the village is
more than the history of traditional, harder and more slowly changeable states and forms, in
comparison with changes, forms and processes which are happening in the city. That is one of
the main reasons that the village has through history retained numerous homogenous,
traditional, and conservative characteristics, although it has also undergone certain temporal
and regional changes.” (Ćirić, 1979: 100) As a result, the change from rural to urban areas can
be a vehicle for change at the level of an entire nation.
Regarding Romania, during Communist times, it was very difficult to move from rural areas
to the capital. Moreover, some formalities could only be solved in the capital, such as
relationships with embassies, and also the capital was the place for hospitals. In time, other
urban areas offer the same services and institutions. Afterwards, after 1990, fewer restrictions
meant a large movement of the population from rural to urban areas, and especially to the
capital city. What was noticeable was the habit of going on weekends to the countryside, for
those who still had relatives there, or their parents’ or grandparents’ homes. They also had
preserved a feeling of nostalgia for their childhood holidays in the rural areas with their
grandparents, where there were different traditions, mentalities, and lifestyles. Thus, by
establishing themselves in the city, or the capital, connections were not cut with the rural life
culture. On the contrary, they were maintained, and nostalgia for the old lifestyle, which was
considered as more simple and purer, with people living a happier life, which was also more
healthy, was preserved.
Some of the features of rural areas and culture are the following: “extreme familiarization,
group egoism of related groups, distrust of ‘strangers’, tendency for keeping continuity and
group heritage” (Šuvar, 1988, mentioned in Petković, 2007: 29). Rural culture can, thus, be
seen as “relatively closed and static” (Šljukić, 2003:50, mentioned in Petković, 2007: 29).
The resistance to change and to questioning old mentalities is explained by Petković (2007:
29-30) as related to a wish to not disturb what has been, until then, considered a stable way of
life: “Changes in the traditional village appeared very slowly, and each new appearance had to
wait for a new generation, to take position in the system and to be accepted by everybody, as
an element of tradition group. (See: Vukićević, 2004) The acceptance of old visions and
understandings, ideological and moral stereotypes, with a clearly expressed traditionalistic
connotation, often made development difficult and paralyzed urges for overcoming the
present situation in the traditional village. Indeed, each innovation or change, everything that
is different or strange, is experienced with a certain doubt and distrust, because it disturbs a
relatively settled way of life, founded on village customs which have been created by longlasting tradition.”
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For example, we can find the resistance to change and the isolation of individuals that are
different in the villages presented in Thomas Hardy’s Victorian age novels. In Jude the
Obscure, we follow the story of Jude Fawley, who is a stonemason, but he wishes to become
a scholar at Christminster. He is an intellectual who is supported only by his likely-minded
cousin, Sue Bridehead, who is very open in her mentality. Sue questions institutions such as
marriage and the church. However, the ending is not a happy one, as the couple has various
personal issues regarding their children. The couple is also isolated by society. All the
misfortune comes as a moral lesson that feels like an allusion of the morality of the times,
showing that disregard of conventions and wish for social mobility never have anyone end
well. Jude dies before he can find achievement as a scholar.
In another novel by Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge, we can notice the loss of
reputation in the village by the mayor can happen anytime, once his wife and daughter he had
sold at a country fair auction could be found out. Everyone believed he was a widower. The
guilt of Henchard over his deed comes from the rigidity of the norms at the time, as we see his
fortune decline throughout the novel, until he finally dies alone.
We could say that the rigidity of norms of villages at the time Hardy lived and at the time in
history he depicts in his novels is a projection of what he has been taught. The tragic endings
come from the group mentality of rural areas, combined with the rigid moral norms and
conventions of the time. We can find a sharp contrast between the mentality nowadays, which
is so open and accepting of the individuality of everyone, and the mentality back then, in
Victorian times, where norms were rigid and social mobility and openness to change
impossible.
With respect to rural culture, members prefer those that think in a similar way to them, and
stick to the same rules: “immediate relations and contacts between members prevail; they are
pretty similar among themselves, because of the same origin and also exert big sentiment for
belonging to the community. (...) People in these communities not only behave in the same
way, but also think in the same way. Cultural forms of thinking make this possible, and they
stick to such forms.” (Kostić, 1975:231) Thus, in order to live in a harmonious way in the
rural community, members need to share the same values and respect for rules.
The novel Mara by Romanian author Ioan Slavici illustrates the mentality of Romanian
village in the period 1850-1860. While Mara, the main character, manages to struggle to gain
wealth for her two children, Persida and Trica, a girl and a boy, we witness the prejudices in
the society of the time regarding the choice of love interest for Persida. She falls in love with
a young butcher’s boy, while her mother wishes to have her marry someone of higher status.
There is also the difference in nationality, since the butcher’s boy is of German origin. What
is more, the boy’s parents also disapprove, as they wish another girl for their son, not the
daughter of a merchant woman. The lovers’ path is thus, as a result, full of difficulties. We
notice here the difference in generations’ mentalities, as for the young lovers nationality,
religion, and social status do not count. As for Trica, we also notice him take the path of
rebellion against his mother’s values, since he decides to join the army and refuses to be
rescued by the man he is working for.
Once the behaviour of the young persons in Mara deviates from what is generally expected
and valued, they are in trouble, and society tries to correct their behaviour. Thus, Mara sends
her daughter to the monastery to repent for her deeds. This type of education was common at
the time.
What is more, respect for conventions was taken for granted in old times, especially in the
villages. Individualism was not valued, thus if someone different they were no longer socially
accepted by the community.
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The rules were meant for protection, yet, at the same time, the consequences of punishing or
rejecting those going against the norm were sad or even tragic.
Urbanization brought changes regarding the differences between urban and rural areas.
Economic development has decreased the inequalities regarding income and employment
(Ianos and Jones, 2019).
We could find a pattern for the evolution of the relationship between rural and urban areas.
Their relationships vary function of various political realities. For instance, in former
communist countries, the urban areas held a higher position over rural areas due to the times
when the industrialization process took place.
The movement can go both ways, rural-urban, as well as urban-rural, due to suburbanization
and counter urbanization, in the latter case: “In most traditionally capitalist countries, urban
influences were strongly exerted over rural areas during the twentieth century and the
distinction between urban and rural became blurred. In the former Eastern bloc, such top
down pressure was brutal during the socialist period when the cities strongly dictated to the
countryside during a time of industrialization. This dominance was also apparent in the rural
development policies of the Eastern European countries (Ramniceanu & Ackrill, 2007). More
recently, socio-economic, political and ideological changes in Central and Eastern Europe
have thrown up new challenges (Kay, Shubin, & Thelen, 2012). Specifically, rapid
suburbanization and counter urbanization have resulted from a reversal in the traditional
direction of population movement from rural-urban to urban-rural (Pászto, Brychtová, Tuček,
Lukáš, & Burian, 2015).” (Ianos and Jones, 2019)
What is noticeable is that “former villages are transformed into suburbia” (Ianos and Jones,
2019), where comfortable living conditions are found, due to industrialization and
technological development.
In Table 1, a few examples of countries were chosen to illustrate, first of all, the relation
between tradition and modernization, and second, features of the passage from rural to urban
cultures.
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No.

1

2

3

4

5

6

Table 1. Examples of countries and relationships between rural and urban cultures in the
process of modernization
Relation between tradition and
Country
Passage from rural to urban cultures
modernization
Maintaining its national traditions or Smooth integration of rural area inhabitants to
changing its cultural identity in order to
urban areas (Simić 1973: 205)
Serbia
be included within Balkan cultures or to Rural and urban areas are connected through
go into European integration (Petković “cooperation, ritual and economic exchange”
2007: 26-27)
(Simić 1973: 205)
“The rural area holds an important place
in the history, civilization and national
identity of European countries, both by
Introduction of sustainable rural development
Romania
the means of spatial and demographic
policy (Burja and Burja 2014: 1861)
dimensions and the economic, social,
cultural and ecological dimensions.”
(Burja and Burja 2014: 1861)
“American mainstream culture pervades
rural areas, particularly through the
“degrees of rurality” (Slama 2004: 9)
The United
ubiquitous influence of
“Rural areas are not homogeneous” (Slama
States
our television, Internet, musical, and
2004: 9)
radio media” (Slama 2004: 9)
At the time of the Communist regime, “in
both urban and rural areas,
“women’s social and economic
Confucian ideology appears to facilitate the
China
mobility” (Fan, 2003: 29) are no longer
state’s goal toward economic growth” (Fan,
constrained
2003: 28). For instance, women participated
in the labor force in a higher number.
“During the twentieth century, Japan
was transformed from a poor, primarily
rural country into one of the world's
largest industrial powers and most
“highly developed urban system, urban
highly urbanised countries.” (Sorensen,
Japan
traditions and material culture of the pre2005) “Even the most isolated and
modern period” (Sorensen, 2005)
remote mountain villages in Japan are
participating in the industrializing and
urbanizing processes of the larger
society” (Nakano, 1970)
“Turkish society is being rapidly transformed
from a traditional, rural, agricultural,
patriarchal society to an increasingly modern,
“secular democracy” (Sumar and Fisek, urban, industrial, egalitarian one.” (Sumar and
Turkey
2005: 4)
Fisek, 2005: 3)
Hierarchies and dependency in the family,
honour – collectivist cultures (Sumar and
Fisek, 2005)
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RESULTS
Based on the data gathered and included in Table 1, we could highlight the following aspects:

Rural areas and cultures preserve traditions, which in some cases are connected to the
national identity;

There is communication between urban and rural areas, and they influencing one
another;

Regarding the passage from rural to urban culture, we notice some social changes, as
follows: the hierarchies may be less pronounced, and efforts may be made towards an equal
society; the form of organization can be the democracy (as in the example provided by
Turkey);

Sometimes, hierarchies are preserved, regardless of the industrialization level;

Rural culture may not be homogeneous (as in the case of the United States);

There can be cooperation and easy integration from rural to urban areas (as in the case
of Serbia);

Urbanization can help develop the country as a whole and increase its status
economically (as in the example offered by Japan).

DISCUSSION
The tendency is to move from rural to urban cultures throughout history, and the effort
towards urbanizations means further economic development, and better life conditions for the
inhabitants of the respective countries. The urban culture influences rural culture, by keeping
in communication with it, and less clear-cut distinctions in the mentalities can be found today.
In the case of Turkey, we do not see the distinction collectivist vs individualist, in the case of
rural, and urban cultures, respectively. The entire culture tends to be collectivist and maintain
a hierarchy at the level of the family regardless of rural or urban setting. For some countries,
such as Serbia and Romania, the role of rural culture is to preserve the specificities of the
countries’ cultures and help maintain their distinctive aspects. For countries such as Japan,
maintaining old cultural traditions is regarded as a must, and they have strong attachment to
the traditions regardless of location, urban or rural. This is due to maintaining respect for
traditions in Japanese culture. The United States seem very open to change, and they allow
urban life technology and mentalities to get along with rural life. The fact that they can speak
of levels of rural mentality and lifestyle is due to the fact that rural cultures are undergoing a
process of change, leaving at everyone’s choice the level to which they embrace change. For
China, urbanization during Communist times led to allowing women to join the workforce,
which led to changes in their social role.
CONCLUSION
The changes witnessed in the examples given show the ways different countries take
alongside the path towards modernization, and towards a more comfortable lifestyle.
Questioning of previous social roles is possible, such as the role of women, who can be
allowed to join the workforce once they are needed to help in the urbanization and economic
growth process, such as in the example of women in Communist times China. With better
living conditions, people can explore further their social roles and possibilities of individual
achievements. What matters is how open a culture as a whole is towards change, and how
attached it is to its traditions. Generally, urban areas and cultures are more open to change,
while rural areas and cultures are chosen as means of preserving old customs and values.
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The main value embraced in this transition from rural to urban areas and culture is
development, through innovation and improvement of welfare of the entire community, not
just of the individual. Attachment to old values can be seen in the nostalgia for someone’s
experience of the old rural lifestyle, such as in the case of Romanians’ nostalgia for summer
holidays or winter holidays spent at their grandparents’ in a rural area.
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INTRODUCTION TO AMERICAN NEW JOURNALISM. ETHNOGRAPHIC
REALISM AND CULTURAL PHENOMENOLOGY
Cristina Botîlcă
The Doctoral School for Literary and Cultural Studies, The University of Bucharest
Abstract
American literary journalists explore new definitions of reality, crossing the boundaries that
capture the psychological connection between individuals. New or literary journalism
appeared as a response to the rigid norms of classic and depersonalized journalism, bringing
forth a mythopoeic world view, in which reality consists of a multi-faceted whole experienced
in writing through ethnographic realism and cultural phenomenology. While the former
prioritizes cultural categories and respects traditional interpretation techniques, the latter sees
the world as a combination of images and realities and urges the reporter to use assumptions
in order to find justifications about what he sees rather than just interpretations. This study
aims to discuss ethnographic realism and cultural phenomenology in connection to the New
Journalism that emerged at the end of the twentieth century in America. My goal is to bring
them together into a succinct introduction and highlight the main characteristics of this new
genre in connection to the most important literary nonfiction books of that time, one of which
being Truman Capote’s In Cold Blood, which I will use to exemplify certain characteristics of
New Journalism. My presentation will contain three points: (1) the emergence of New
Journalism; (2) the similarities and differences between ethnographic realism and cultural
phenomenology in New Journalism; (3) exemplifying New Journalism through Truman
Capote’s In Cold Blood. The importance of this study can be seen today in creative or literary
nonfiction books, in which authors combine these two techniques to create a discursive
rollercoaster whose purpose is to keep the reader engaged and informed, while also presenting
true facts in an artful manner.
Keywords: New Journalism, ethnographic realism, cultural phenomenology, creative
nonfiction.
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IMPORTANCE AND IMPLICATION OF TEACHERS' RESILIENCE TRAINING
THE NECESSITY OF INVESTIGATING RESILIENCE FOR SCHOOLS AND
TEACHERS
Akbar Valadbigi
Elmi-Karbordi University
Abstract
Today, due to widespread problems in societies, and intrinsic stresses (such as the nature of
the teacher's role, the level of readiness, qualifications and competences with obligations), and
extrinsic stresses (destructive behaviors of students, insufficient encouragement structure,
occupational isolation, opposing and manifold roles) of teachers, there is a need to investigate
the resilience problem in teachers; and in order to reach a satisfactory level of resilience in
teachers through training sessions and overcome obstacles, we have to help increase the
quality of our teachers and improve resilience in them.
It is necessary for teachers and educational authorities to indirectly instill resilience in
students, and use this precious opportunity to increase endurance and resilience in them to
perform better later in social life.
Regarding the effect of teacher's anxiety on the learning process, it is believed that that the
anxious teacher, because of experiencing a level of psychological pressure, loses his or her
interest and enthusiasm in educational activities in the classroom. Similarly, high levels of
anxiety decrease the quality of interaction between the teacher and the students.
Social factors of resilience, including participation, coherence, and social trust, and
strengthening social networks and improving social memory, including exposure to changes,
are among the major components in systems to adapt with and change the imposed situation.
Resilience training is easier for teachers by identifying the factors that affect it. Also, the
positive effect of the social environment in which the person lives and works is very
important in shaping and creating wealth.
One of the key concerns of this study is inviting schools to affiliate programs, requiring
teachers to teach key life skills such as: resilience, physical and mental self-care, empathy,
self-esteem, tolerance and tolerance of others, cooperation, selfishness, violence and crime.
Avoidance is respect for laws, nature, animals and adults; Global values and standards, lost in
the midst of massive educational content and media charm.
Keywords: Resilience Skills, Professional Resilience, Social Resilience, Resilient Teacher,
Resilient Schools
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CAPITAL-ORIENTED TODAY'S SCHOOLS EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF
STRENGTHENING SOCIAL CAPITAL IN SCHOOLS
Akbar Valadbigi
Elmi-Karbordi University
Abstract
The world today is rapidly becoming more and more complex and exciting; the field of
education is also one of these inconsistencies and imbalances All-encompassing, not far away.
The quality of the relationship between social capital and the impact of various aspects of
students' education, such as parental involvement in education and Also, their academic
success of social capital and of course the interaction of family social capital and its impact on
academic success Students is one of the concerns of this article.
Institutionalize interactions between principals, teachers and students, as well as strengthen
interaction between school staff and parents, one It is one of the main areas of communication
in the field of sustainable education and the most important mechanism for the formation of
social capital in the educational system Maybe these interactions have objective, mental,
moral and emotional dimensions.
Due to the serious role of schools in the production of science and the presentation of research
and training of specialized and efficient human resources, correct knowledge and
understanding Motivational issues and effective factors on the level of job satisfaction of
principals and teachers have a special importance and status and are low.
Paying attention to it or not paying attention to it can impose additional problems on the
whole society Social capital can be used to implement educational programs as successfully
as possible, and schools can do this through heritage transfer They do cultural and, given that
social capital is also considered the cultural heritage of society, it is social capital Can be used
as content in educational programs .
Social capital and the effectiveness of teachers will directly lead to the greater efficiency of
educational systems and their intended educational goals, and Knowing the amount of social
capital of teachers and their effectiveness will give a better perspective to educators .
Intra-school social capital is a healing medicine that timely injection into the veins of
educational systems is considered a serious necessity and its short-term result, the
reproduction of trust, respect, cheerfulness, crime prevention, tolerance, educational
productivity, good coaching relationships Education will be with children and their parents; it
also reduces crime and violence - a serious problem for schools and society and relative
increase of students' sense of belonging to their educational environment and their
community.
One of the key concerns of this article is inviting schools to affiliate programs, requiring
teachers to teach key life skills Such as: resilience, physical and mental self-care, empathy,
self-esteem, tolerance of others, cooperation, self-love, violence and Avoiding crime is
respect for the law, nature, animals and adults; Global values and standards, which range in
volume from content to content Educational and media charm are lost.
Keywords: Social Capital, Academic Success, Efficient Education, Educational Productivity,
Creative Schools
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MESOPOTAMİYA İNCƏSƏNƏTİ – KEŞİKÇİDAĞDA
Firuzə Məmmədova
“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun aparıcı elmi işçisi
Özət
Ölkənin coğrafi anlamda qərbə açılan qapısı sayılan “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət
qoruğu, Azərbaycan və Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəddində, Ağstafa rayonunun
mərkəzindən 75 km şimal-şərq istiqamətində, dəniz səviyyəsindən 750-950 metr yüksəklikdə,
sərhəd zolağı boyunca 25 km-dək uzanaraq dağların cənub və cənub-şərq tərəfindəki sıldırım
qayalıqlarda yerləşir. Qoruğun ərazisində dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələr
mövcuddur. Qeyd etmək istərdim ki, mövcud olan abidələr sırasında 100-ə yaxın arxeoloji
abidə hesab edilən kurqanlar dəfn adətinin xüsusi özəlliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir. Qoruq
yarandığı ilk illərdən bu kurqanlarda alimlər tərəfindən elmi-tədqiqat və arxeoloji qazıntılar
aparılmışdır.
Sarıyoxuş dərəsi 1 və 2 saylı kurqanlarda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan,
Mitanni (hurri) imperiyasına aid olduğu ehtimal edilən və öz dövründə Qədim Şərqdə geniş
istifadə olunan silindrik möhür xüsusi olaraq diqqəti çəkməkdədir.
Keşikçidağdan
aşkarlanan silindrik möhürün isə steatit (sabun daşından) hazırlandığı ehtimal edilir.
Keşikçidağ Kurqanlar vadisindən aşkarlanan möhürün üzərində totem izlərinə də rast gəlinir.
Totem qədim dinlərdə bir ailənin, tayfanın və ya qəbilənin sitayiş obyekti və ya ibadət
elementidir, adətən şaman-bütpərəst yönümlüdür.
Möhürün üzərində iki cərgədə (üst və alt) işlənilmiş fərqli elementlərlə yanaşı heyvan
təsvirləri diqqət çəkir. Apardığım qısa araşdırmaya əsaslanaraq ehtimal edirəm ki, totemizmin
izlərinə rast gəlinən təsvirlərdə - heyvanlardan biri qanadlı öküz, digəri isə qanadsız quş
çizimidir - balıqçı quşudur. Təsvir edilən nəcib balıqçı quşu isə, müxtəlif dünya
mədəniyyətlərində və adət-ənənələrində azadlığın, küləyin, günəş və səmanın, bolluğun
rəmzidir. Talisman isə qoruyucu və ilham verici gücə malikdir. Möhürlər sehrli gücə malik
bir əşya idilər. Onlar talisman kimi saxlanılır, məbədlərə verilir, dəfn zamanı qəbirlərə
qoyulurdular.
Silindrik möhürlər dünyada geniş yayılmışdır. Möhürlər Qədim dövlətlərin tarixini öyrənmək
üçün mühüm mənbədir. «Keşikçidağ» Kurqanlar vadisindən aşkar edilən Silindrik möhürün
bənzərlərinə Luvr, Walters İncəsənət Muzeyi, Bruklin, Toprak Kale, Ermitaj kimi dünya
muzeylərində çox sayda rast gəlmək olar. Bu möhürün tədqiqi gələcəkdə azərbaycan
arxeologiyasında iz qoyacaqdır.
Açar sözlər: Keşikçidağ, Silindrik möhür, totemizm
MESOPOTAMIAN ART - IN KESHIKCHIDAGH
Abstract
"Keshikchidagh" State Historical and Cultural Reserve, which is considered to be the
country's gateway to the west, is located on the state border with Azerbaijan and Georgia, 75
km north-east of the center of Aghstafa region, 750-950 meters above sea level, up to 25 km
along the border. It is located on steep cliffs on the southern and south-eastern sides of the
mountains. There are monuments of world, national and local significance in the territory of
the reserve. I would like to note that among the existing monuments, the mounds, which are
considered to be about 100 archeological monuments, are distinguished by the special features
and diversity of burial customs.
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From the first years of the reserve's existence, scientists have conducted research and
archeological excavations in these mounds.
Particularly noteworthy is the cylindrical seal found during archeological excavations in the
Sariyokhush Gorge No.1 and No.2, which is believed to belong to the Mitanni (Hurrian)
Empire and was widely used in the Ancient East. The cylindrical seal found in Keshikchidagh
is believed to be made of steatite (soapstone).
Totem marks are also found on the seal found in the Keshikchidagh Kurgan Valley. In ancient
religions, a totem is an object of worship or an element of worship of a family, tribe, or clan,
and is usually shamanistic or pagan.
Along with the distinctive elements in two rows (top and bottom) on the seal, the animal
images stand out. Based on my brief research, I believe that in the images that show traces of
totemism - one of the animals is a winged bull and the other is a wingless bird - a fishing bird.
The noble fishing bird depicted is a symbol of freedom, wind, sun, sky and abundance in
various world cultures and traditions. The talisman has a protective and inspiring power. Seals
were such things that they had magical powers. They were kept as talismans, given to
temples, and buried in graves.
Cylindrical seals are widespread in the world. Seals are an important source for studying the
history of ancient states. Similar cylindrical seals found in the Keshikchidagh Mound Valley
can be found in many museums around the world, including the Louvre, the Walters Museum
of Art, Brooklyn, the Earth Castle, and the Hermitage. The study of this seal will leave its
mark on Azerbaijani archeology in the future.
Keywords: Keshikchidagh, Cylindrical seals, totemism
Article
Ölkənin coğrafi anlamda qərbə açılan qapısı sayılan “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət
qoruğu, Azərbaycan və Gürcüstan Respublikası arasında dövlət sərhəddində, Ağstafa
rayonunun mərkəzindən 75 km şimal-şərq istiqamətində, dəniz səviyyəsindən 750-950 metr
yüksəklikdə, sərhəd zolağı boyunca 25 km-dək uzanaraq dağların cənub və cənub-şərq
tərəfindəki sıldırım qayalıqlarda yerləşir. Qoruğun ərazisində dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli
abidələr mövcuddur. Qeyd etmək istərdim ki, mövcud olan abidələr sırasında 100-ə yaxın
arxeoloji abidə hesab edilən kurqanlar dəfn adətinin xüsusi özəlliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir.
Qoruq yarandığı ilk illərdən bu kurqanlarda alimlər tərəfindən elmi-tədqiqat və arxeoloji
qazıntılar aparılmışdır.
Sarıyoxuş dərəsi 1 və 2 saylı kurqanlarda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan,
Mitanni (hurri) imperiyasına aid olduğu ehtimal edilən və öz dövründə Qədim Şərqdə geniş
istifadə olunan silindrik möhür xüsusi olaraq diqqəti çəkməkdədir.
Keşikçidağ Kurqanlar vadisindən aşkarlanan möhürün üzərində totem izlərinə də rast gəlinir.
Tomemizmin tərkib hissələrindən biri də totemik miflərdir. Bu termin ilk dəfə XVIII əsrin
sonunda Con Long tərəfindən istifadə edilmişdir. Amerika hindularının dilindən tərcümədə
"totem" sözü "usta" deməkdir. Totem ola bilməyəcək elə bir varlıq yoxdur, lakin geniş
yayılmış
(və
yəqin
ki,
qədim)
totemlər
heyvanlar
idi.
Totem qədim dinlərdə bir ailənin, tayfanın və ya qəbilənin sitayiş obyekti və ya ibadət
elementidir, adətən şaman-bütpərəst yönümlüdür.
Möhürün üzərində iki cərgədə (üst və alt) işlənilmiş fərqli elementlərlə yanaşı heyvan
təsvirləri diqqət çəkir. Apardığım qısa araşdırmaya əsaslanaraq ehtimal edirəm ki, totemizmin
izlərinə rast gəlinən təsvirlərdə - heyvanlardan biri qanadlı öküz, digəri isə qanadsız quş
çizimidir - balıqçı quşudur.
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Möhürün üzərində iki cərgədə (üst və alt) işlənilmiş fərqli elementlərlə yanaşı heyvan
təsvirləri diqqət çəkir. Apardığım qısa araşdırmaya əsaslanaraq ehtimal edirəm ki, totemizmin
izlərinə rast gəlinən təsvirlərdə - heyvanlardan biri qanadlı öküz, digəri isə qanadsız quş
çizimidir - balıqçı quşudur. Təsvir edilən nəcib balıqçı quşu isə, müxtəlif dünya
mədəniyyətlərində və adət-ənənələrində azadlığın, küləyin, günəş və səmanın, bolluğun
rəmzidir. Talisman isə qoruyucu və ilham verici gücə malikdir.
İbtidai-icma qurluşunda ovçuluq və yabanı bitkilərin toplanmasından əkinçilik və maldarlığa
keçid insan həyatında əsaslı dəyişiklərə səbəb oldu. Əkinçilik Yaxın Şərqdə ilk insan
məskənləri və onlarla birlikdə ilk mülkün meydana çıxmasına zəmin yaratdı. Bu isə öz
növbəsində ilk möhürlərin yaranmasına təkan verdi. Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim
mədəni ocaqlarından biridir. Əlverişli təbii-coğrafi şəraitə, zəngin flora və fauna aləminə,
mülayim iqlimə malik olan Azərbaycan yer kürəsində ibtidai insanın formalaşdığı ərazilərdə
sırasına daxildir. Eramızdan əvvəl IV minilliyin ortalarında meydana çıxmış, silindrik
möhürlər əvvəllər istifadə edilən və eramızdan əvvəl VII minillikdə Qərbi Asiyada geniş
yayılmış
möhür
növlərini
əvəz
etdi.
Möhürlər sehrli gücə malik bir əşya idilər. Onlar talisman kimi saxlanılır, məbədlərə verilir,
dəfn zamanı qəbirlərə qoyulurdular.
Silindrik möhürlər Qədim Dünya dövlətlərinin tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbələrdən
biridir. Belə möhürlərdəki təsvirlər əsasən tematik, çox vaxt sosioloji və ya dini xarakter
daşıyırdı. Silindrik möhürlərin geniş yayılma bölgələri Mesopotamiya (Şumer, Akkad və
Bəbil dövrlərinə aiddir); Şimali Qafqaz (Maykop mədəniyyəti); Qədim Misir; Krit (Mino
mədəniyyəti); Anadolu (Hit Krallığına, Mitanni və Urartuyuya aiddir); İran (Elam və
Əhəmənilər istinad); Mesoamerika kimi coğrafi ərazilərdə rast gəlinir. Bu möhürlərin böyük
əksəriyyəti, Mesopotamiyada aşkar olunmuşdur, çünki yazı materialı kimi istifadə olunan,
xam gildən silindrik möhürlərin istifadəsi üçün uyğun idi.
Silindrik möhürlərin əksəriyyəti başqa ölkələrdən gətirilmiş daşlardan oyularaq
hazırlanmışdır. Daha çox ametist, hematit, sabundaşı, əhəngdaşı, obsidian, xalsedon və digər
təbii minerallardan hazırlanmış silindrik möhürlər mövcuddur. Keşikçidağdan aşkarlanan
silindrik möhürün isə steatit (sabun daşından) hazırlandığı ehtimal edilir.
Silindrik möhürlər Qədim dövlətlərin tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbədir. Möhürlərin
üzərindəki təsvirləri örgənən elmə Sfraqistika deyilir. «Keşikçidağ» Kurqanlar vadisindən
aşkar edilən Silindrik möhürün bənzərlərinə Luvr, Walters İncəsənət Muzeyi, Bruklin, Toprak
Kale, Ermitaj kimi dünya muzeylərində çox sayda rast gəlmək olar. Bu möhürün tədqiqi
gələcəkdə azərbaycan arxeologiyasında iz qoyacaqdır.
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SANAT MÜZELERİNDE SOYUT VE İNTERAKTİF SANATIN BİRARADA
KULLANILMASI
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Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
ORCID: 0000-0001-5153-9856
Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN
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ORCID: 0000-0003-0210-237X
ÖZET
Saf renklerin psikolojiye etkileri vardır ve bu yolla insanlar arasında ruhsal bir bütünleşme
yaratmak mümkün ve gereklidir. Biçimlerle renklerin o kişinin içine işlemesini, müziğin
dinleyiciyi sarsıp heyecanlandırdığı gibi, resme bakan kişide o heyecan ve yankıyı yaratmak
bu çalışmanın amaçlarından birisidir. Soyut sanat ve interaktif sanatın bir arada kullanılması
bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, soyut sanat kuramının babası sayılan
Wassily Kandinsky’nin sanat kuramına bakışı, hayatı, sanat tanımı ve eserleri incelenerek,
modern sanatın tapınağı olarak adlandırılan Solomon R. Guggenheim Müzesinin tarihi, eşsiz
mimarisi çalışmanın ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca, Kandinsky’nin modern sanatın
gelişmesinde üstlendiği öncü rolün kavranması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, tıpkı
Kandinsky gibi yapılan esere bakan kişide bir titreşim yaratmak amaçlanmış, Wassily
Kandinsky’nin soyut sanat eserlerinden ilham alınarak mimari bir obje ve soyut sanat
resminin bir arada kullanılması ile interaktif bir pano çalışması yapılmıştır.
Eskiz çizimleri ile başlayan çalışma, önce el ile daha sonra bilgisayar ortamında
renklendirilmiştir. Yapılan pano tasarımları farklı boyutlarda parçalara bölünmüş, bu
parçalardan bazıları seçilerek yeni kompozisyonlar oluşturularak interaktif sanat tarzında
kolaj yöntemiyle tasarım yapılarak bilgisayar yardımıyla 3 boyutlu halinin görseli
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelime: Wassily Kandinsky, Solomon R. Guggenheim Müzesi, İnteraktif Sanat
USING ABSTRACT AND INTERACTIVE ART TOGETHER IN ART MUSEUMS
ABSTRACT
Pure colors have effects on psychology and it is possible and necessary to create a spiritual
integration between people in this way. It is one of the aims of this study to create that
excitement and echo in the person who looks at the painting, just as the shapes and colors
penetrate into that person and the music shakes and excites the listener. The use of abstract art
and interactive art together constitutes the essence of this study. In this context, the history
and unique architecture of the Solomon R. Guggenheim Museum, which is called the temple
of modern art, and the works of Wassily Kandinsky, who is accepted as the father of abstract
art theory, inspired this study. examines his life, the definition of art and his works. In
addition, it has been tried to comprehend the leading role of Kandinsky in the development of
modern art. In this study, it was aimed to create a vibration in the viewer, just like Kandinsky,
and an interactive panel study was made by using an architectural object and an abstract art
painting together, inspired by Wassily's abstract art works.
The work, which started with sketch drawings, was first colored by hand and then in the
computer environment.
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The panel designs made were divided into pieces of different sizes, some of these pieces were
selected and new compositions were created, and the visual of the 3D version was created
with the help of a computer by designing in the interactive art style with the collage method.
Keywords: Wassily Kandinsky, Solomon R. Guggenheim Museum, Interactive Art
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ENDÜLÜS MİMARİ ESERLERİN, GÜNÜMÜZ MODERN İÇ MEKÂN PANO
TASARIMI UYGULAMALARI
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ÖZET
Geçmişten bugüne seramik, insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Endülüs
mimari eserlerin günümüze evrilerek modern bir yapıya dönüşmesi, ilerleyen teknoloji ile
gelişen malzemenin çeşitlenerek nitelikli hale gelmiştir. Bu yenilikler eserlerin görselliğini
arttırırken, anlatımı da güçlendirmektedir. Bu çalışmada, tarihte asırlar boyunca
müslümanların yurdu olmuş ve Endülüs’te inşâ edilmiş, İber yarımadası içerisinde yer alan,
Granada şehrindeki El-Hamrâ Saray Külliyesi’nin ihtişamından ilham alınarak, modern sanat
çatısı altında, duvar pano tasarımları yapılarak, o dönem ruhunu yansıtmak amaçlanmıştır.
Adı geçen yapıtın, günümüze evrilerek çağdaş seramik pano adı altında, dijital tasarım
aşamasının gerçekleşmesi için eskiz çalışmaları ile başlanmıştır. İlham alınan çini ve
rölyeflerin, eskiz çalışmalarının en özgün olanları seçilmiştir. Seçilen eskizler, sketch-up
programı ile üç boyutlu modüler parçalar haline getirilerek, çağdaş renkleri ile harmanlanıp
uygun dokularla renklendirilmiştir. İç mekânda kullanılacak olan pano tasarım sürecinde,
kullanılacak alanların belirlenmesi ve uygulanacak parçaların hangi malzemeden üretileceği,
tasarım sürecini belirleyen önemli kriterler olmuştur. 3 boyutlu modellenen pano örnekleri,
tasarımı itibarı ile artistik ve ya çok parçalı olarak, dijital tasarım boyutunda örnek bir çalışma
haline dönüştürülmüştür. Bugün geçmişten günümüze bakıldığında seramik pano kullanımı,
birçok kamu binasından, otellere ve daha birçok yaşam alanına taşınmıştır. Teknolojik
gelişmeler, toplu ve seri üretiminin getirdiği fikir, çağdaş seramik sanatını form ve dekor
yapım yöntemleri açısından etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endülüs Mimarısi, El Hamra Sarayı, Pano, Dijital Tasarım
MODERN INTERIOR PANEL DESIGN APPLICATIONS OF ANDALUSIAN
ARCHITECTURAL WORKS
ABSTRACT
From past to present, ceramics has an important place in human life. The transformation of
Andalusian architectural works into a modern structure by evolving into the present has
become qualified by diversifying the materials that have developed with the advancing
technology. While these innovations increase the visuality of the works, they also strengthen
the expression. In this study, it is aimed to reflect the spirit of that period by making wall
panel designs under the roof of modern art, inspired by the splendor of the Al-Hamra Palace
Complex in the city of Granada which has been the home of Muslims for centuries and was
built in Andalusia and located in the Iberian peninsula. It was started with sketches to realize
the digital design phase of the aforementioned work under the name of contemporary ceramic
panel by evolving into the present.
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The most original of the inspired tiles and reliefs and sketches were selected. Selected
sketches were transformed into three-dimensional modular pieces with the sketch-up program,
blended with contemporary colors and colored with appropriate textures. In the design process
of the panel to be used in the interior, the determination of the areas to be used and the
material from which the parts to be applied will be produced were important criteria that
determined the design process. Panel samples modeled in 3D have been transformed into an
exemplary work in the digital design dimension, either artistically or in multi-parts. Today,
from the past to the present, the use of ceramic panels has been moved from many public
buildings to hotels and many other living spaces. Technological developments, the idea of
mass and mass production have been influential in contemporary ceramic art in terms of form
and decor making methods.
Keywords: Andalusian Architecture, Alhambra Palace, Panel, Digital Design
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“ŞALVAR DAVASI” ADLI FİLMİN FEMİNİST COĞRAFYA AÇISINDAN ANALİZİ
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ÖZET
Bir sanat dalı olarak sinema, sosyal hayata ve toplumsal olaylara ışık tutan, bu bağlamda
sosyal bilimler açısından önemli bir kaynaktır. Sosyal bilgiler dersinde de hem görsel hem de
işitsel bir öğretim materyali olarak filmlerden yararlanılabilir. Filmler dönemin sosyal ve
kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı 1983 yılı yapımı
olan “Şalvar Davası” adlı film ataerkil düzene başkaldıran ve hakları için mücadele eden
kadınları mizahi bir dille anlatmaktadır. Başrollerinde Müjde Ar ve Şener Şen’in yer aldığı
film, ağalık düzeninin olduğu bir köyde geçmektedir. Evlenince şehre taşınan Elif, kocasının
vefatı üzerine köyüne döner. Elif’in köye dönmesi, köy kahvesinde oturan erkekler tarafından
önce coşku ve hayranlıkla karşılansa da sonra bu dönüş onları rahatsız edecektir. Köyden
kente göç etmiş ve kent kültürünü benimsemiş olan Elif, kısa bir süre için köyüne
döndüğünde kadınların ezilmişliklerine şahit olur. Köydeki bu eşitsizlik, Elif’in dikkatini
çeker. Bu duruma sessiz kalamaz ve kadınları bilinçlendirmeye çalışır. Dul bir kadın olması
ve ataerkil düzene başkaldırması Ömer Ağa ile aralarında tartışmalara neden olur. Kadınlar
kendilerine baskı kuran erkekleri yola getirme mücadelesine girerler. Ağa ve erkekler karşı
çıkmak isterlerse de filmin sonunda bu savaştan kadınlar galip çıkmaktadır. Şalvar Davası
filmi, 1980’li yılların Türk sinemasında başkaldıran, özgür, hakkını arayan kadının olduğu
filmlerden biridir. Bu bağlamda feminist coğrafya açısından incelenmesi önem taşımaktadır.
Şalvar Davası filminde şalvar, erkek ile kadının eşit olduğunu gösteren nesnedir. Çünkü köy
yerinde şalvar, hem kadın hem de erkek tarafından giyilir. Geleneksel giysileri olan şalvar, bu
davayı doğurur ve kadın erkek eşitliğini simgelemektedir. Bu araştırmada, “Şalvar Davası”
adlı filmin feminist coğrafya açısından analizi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, film analizi, feminist coğrafya
ANALYSIS OF THE FILM "ŞALVAR DAVASI" IN TERMS OF FEMINIST
GEOGRAPHY
ABSTRACT
Cinema, as a branch of art, is an important resource for social sciences, shedding light on
social life and social events. Movies can be used as both a visual and auditory teaching
material in the social studies course. The movies reflect the social and cultural characteristics
of the period. The 1983 film "Şalvar Davası", directed by Kartal Tibet, humorously describes
the women who rebelled against the patriarchal order and struggled for their rights.
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Starring Müjde Ar and Şener Şen in the lead roles, the movie takes place in a village where
the landlord system is located. Moving to the city after her marriage, Elif returns to her village
after her husband's death. Although Elif's return to the village is greeted with enthusiasm and
admiration by the men sitting in the village cafe, this return will disturb them. Having
migrated from the village to the city and adopted the urban culture, Elif witnesses the
oppression of women when she returns to her village for a short time. This inequality in the
village attracts Elif's attention. He cannot remain silent about this situation and tries to raise
awareness of women. Being a widow and rebelling against the patriarchal order causes
arguments between her and Ömer Ağa. Women engage in a struggle to correct the men who
oppress them. Although the agha and the men want to oppose it, at the end of the movie, the
women are victorious in this war. The movie Şalvar Davası is one of the films in Turkish
cinema of the 1980s, in which there are women who rebelled, free and seeking their rights. In
this context, it is important to examine it in terms of feminist geography. In the movie Şalvar
Davası, the salwar is an object that shows that men and women are equal. Because in the
village, the salwar is worn by both men and women. The traditional clothing of the shalwar
gives birth to this cause and symbolizes the equality of men and women. In this research, the
analysis of the movie called "Şalvar Davası" is made in terms of feminist geography.
Keywords: social studies, movie analysis, feminist geography
GİRİŞ
Günümüzde güncel toplumsal sorunlardan birisi de kadın ve erkeğin toplumdaki yeridir.
Türkiye’de daha çok ataerkil bir toplum düzeni olduğu söylenebilir (Gündoğdu, 2018).
Birleşik bir sözcük olan Ataerkil kelimesi “ata” ve “erk” kelimelerinden oluşur. Erk sözcüğü,
sözlüğe göre bir işi yapabilme, kudret ve iktidar anlamlarını ifade eder (Akalın, 2011, s.809).
Ataerkil kavramı bir toplumda hemen hemen bütün alanlarda erkek üstünlüğünü ve
hakimiyetini savunan iktidar şeklidir. Soy erkek ile devam etmekte, miras kadına değil üstün
bir varlık olarak görülen erkeğe verilmektedir. Erkek hem fiziksel hem de duygusal olarak
daha güçlü görülmekte buna karşılık güç, erkeğe koruyuculuk sıfatını yüklemektedir.
18.yüzyıldan başlayarak bilhassa Aydınlanma Dönemi sonrasında kadınlar; sosyal, siyasal,
yönetim, toplumsal gibi pek çok alanda mevcut olan haksızlıklara karşı mücadeleye
girişmişlerdir. 19.yüzyıl itibariyle kadınların erkeklerle hakları, hürriyetleri ve eşitlik
kavramıyla çelişen ve gerçekleşen birçok olaylara karşı vermiş oldukları mücadele feminizm
olgusunu ortaya çıkarmıştır (Taş, 2016). Feminizm, köken olarak Latince’de kadın anlamına
gelen “femine” sözcüğünden ortaya çıkmıştır. Feminizm olgusu kadınların kadın
olmalarından dolayı karşılaştıkları güçlükler, baskı ve küçümsemeyle ilişkisini araştıran,
coğrafi bölge, millet, dil, din, ırk vs. unsurlarda kadınların maruz kaldıkları sorunları konu
alan bilim alanı şeklinde ifade edilmektedir (Sevim, 2005:7-8). Bir diğer tanımda ise
feminizm, cinsiyete bağlı bütün baskı, zulüm, küçümseme, hor görmenin karşısında duran ve
toplumsal cinsiyet bazında sosyal adaleti gerçekleştirmeyi hedefe koyan politik hareket
şeklinde ifade edilmiştir (Hooks, 2000). Feminizm kadınların karşılaştıkları güçlüklerin ve
eşitsizliklerin yok olması gerektiğini savunan ve ataerkil yapılanmaları önlemek için
kadınların yasal haklarına ulaşmasında çaba gösteren yaklaşımdır (Taş, 2016). Toplumların
kadın olgularını ülkelere, şehirlere, coğrafi bölgelere göre değerlendirip inceleyen feminizm
kavramıyla iç içe diğer bir kavram da feminist coğrafyadır.
Feminist Coğrafya coğrafyanın inceleme alanındaki kadınlarla ilgili konuların, bilimsel
çerçevede incelenmesini amaçlar. Kadınların hayat şartları, iş bulma imkanları ve çalışma
hayatındaki güçlükleri inceleyen Coğrafyanın alt bilim dalıdır (Doğanay, Şahin, Özdemir,
2007:7-16).
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Diğer bir tanım olarak Feminist coğrafya toplumsal cinsiyet ilişkileri ve coğrafyaların
karşılıklı olarak nasıl yapılanıp dönüştüğünü incelemek amacıyla feminist siyaset ve
teorilerden beslenen perspektifler” olarak ifade edilir (Tuncer, 2012).
Feminist kuramın gün yüzüne çıkardığı kadın sorununun senaryo yazarlarının dikkatini
çekmesiyle bu sorunun sinemaya taşınmasına sebep olmuştur. Bu filmlerden birisi de “Şalvar
Davası” adlı Türk filmidir. Bu filmin analiz edilmesinin sebebi, köylü kadınlarının ataerkil
sistemde var olma hikayelerini anlatmış olmasıdır.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada Engin Karabağ’ın yapımcılığını üstlendiği, Başar Sabuncu’nun senaryosunu
kaleme aldığı, yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı, Bursa’nın Keramet Köyü’nde kameraya
alınan “Şalvar Davası” filminin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Filmde ağanın ve köyün
erkeklerinin zulmü ve boyunduruğu altında, toplumdaki yerini özümseyememiş olan köylü
kadınlarının, Elif’in köye gelişiyle erkeklere karşı verdiği mücadele, feminist coğrafya
açısından analiz edilmektedir. Başka bir ifadeyle, bu çalışmanın amacı Şalvar Davası
filmindeki sahneler ve unsurlarla 1980’li yıllarda kadının toplumdaki yerini anlamak, özgür,
hakkını arayan, başkaldıran kadını feminist coğrafya açısından analiz etmektir.
YÖNTEM
Nitel araştırma desenli bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılarak çalışma
tamamlanmıştır.
BULGULAR
Bu çalışmada 1983 yılı yapımı “Şalvar Davası” adlı Türk filmi çerçevesinde o yılların
Türkiye’sinde kadının toplumdaki yeri, toplumun kadına bakış açısı feminist coğrafya
açısından analizi yapılmaktadır. Başar Sabuncu’nun senaristliğini yaptığı Engin Karabağ’ın
yapımcılığını üstlendiği Kartal Tibet’in yönettiği filmin önemli rollerinde Şener Şen, Müjde
Ar, Halil Ergün ve Sevil Üstekin oynamıştır. Filmin künyesi Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. “Şalvar Davası” Filminin Künyesi
İlk gösterim tarihi:
1983
Yönetmeni:
Kartal Tibet
Senaryo:
Başar Sabuncu
Film müziğinin bestecisi:
Atilla Özdemiroğlu
Yapım yılı ve yeri:
1983, Türkiye
Cinsi:
Sinema filmi
Film 1980’li yıllarda Türkiye’de ataerkil toplumda kadının cinsel obje olarak görülmesine,
hem erkeğin hem kadının görevlerini üstlenmesine, sadece erkeğin koyduğu kurallara göre
şekillenip bu kuraları görev ve sorumluluk olarak değerlendirmesine karşılık hakkını arayan
özgür, başkaldıran ve sonunda galip gelen kadını başarılı bir şekilde beyaz perdeye yansıtan
bir sinema filmidir. Film komedi türünde olup, kadın ve erkek arasındaki toplumsal eşitsizliği
eleştirmektedir (Bilis, 2019). Çekimleri Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Keramet Köyü’nde
gerçekleşen filmde Şener Şen köyün ağası, Müjde Ar şehirden gelen ve erkeğin üstünlüğünü
benimsemiş düzene başkaldıran, kadın-erkek eşitliğini savunan bunun için mücadele veren
kadını canlandırmaktadır. Film tarladan evine gelen üretici kadınlarla köy kahvehanesinde
vakit geçiren erkeklerin karşılaşmasıyla başlar. İş paylaşımı konusunda eşitsizliğe uğrayan
kadınlar tarlada çalışır, çocuklara bakar, hamur açar, erkeğin ayağını yıkar.
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Erkekler ise günün çoğunluğunda kahvehanede oturur, kalan kısmında kadınların hizmet
etmesini beklerler. Köydeki bu eşitsizlik, kocasının ölümü üzerine şehirden tekrar köye
dönmek zorunda kalan Elif’in (Müjde Ar) dikkatini çeker. Elif’in dul başına köye dönmesi
köy kahvehanesinde oturan erkekler tarafından başta coşku ve heyecanla karşılansa da daha
sonra rahatsız olacaklardır. Ama en çok bu durumdan Ömer Ağa (Şener Şen) rahatsız
olacaktır. Ömer Ağa kadınları tarlada çalıştıran, evinde iki kadınla yaşayan, çıkarı için köyün
erkeklerini cinsel yönden tetikleyen bir adamdır. Dolayısıyla Elif’in ve köy kadınlarının
filmin sonuna kadar bu eşitsizlik karşısında mücadele vermeleri ve başarılı olmaları Ömer
Ağa ile köyün erkeklerinin rahatsız etmesini olağan kılar.
Kısacası Türkiye’nin 1980’lerdeki ataerkil düzeni, kadın-erkek eşitsizliğini ve kadının gücünü
mizahi bir dille başarılı bir şekilde yansıtan bu filmde tarla, ev işçisi, üreme aracı, seks objesi
olarak görülen kadının düzene karşı mücadelesi ve başarısı anlatılmaktadır. Filmde de
yansıtıldığı gibi kadının toplumdaki yeri, ataerkil düzende kadının kimlik arayışı feminist
coğrafya açısından incelenmesi gereken önemli bir olgudur. Çünkü kadın, tarih boyunca farklı
coğrafyalarda farklı görevler üstlenmiş, eşitsizlik ve erkek üstünlüğü olduğundan kimlik
arayışına girişmiştir. Bu çalışmada “Şalvar Davası” filmi çerçevesinde 1980’li yıllarda
Türkiye’nin kadın olgusu incelenmektedir. Çalışmanın amacı filmi feminist coğrafya
açısından değerlendirmektir.
Şalvar Davası Feminist Coğrafya İlişkisi
Hayatın birçok alanındaki süregelen değişimin sonucu olarak, coğrafya birçok başka bilim
dalıyla işbirliği içinde çalışmayı gerektiren sosyal bilim dalı olmuştur (Doğanay, Şahin,
Özdemir, 2007). Kadınların hayat şartları, sosyal konumları, özgürlük savaşları ve kendi
yaşamlarını yönlendirme çabaları coğrafyanın alt bilim dalı olan feminist coğrafyanın ilgi
alanlarındandır. Şalvar Davası filmine baktığımızda feminist coğrafya açısından dönemin
şartlarını mizahi bir dille yansıtan, kadının azmiyle kadın-erkek eşitliğini sağlayan, dönemin
başkaldırı niteliğinde olan son derece başarılı bir film olduğunu görürüz.
Filmde 1980’li yıllarda köy yaşamında kadının ne kadar hor görüldüğü tercih hakkı
tanınmadığı kuralları erkeğin koyup kadının ona uymak zorunda olduğu anlatılmaktadır.
Ataerkil sistemde erkeğin üstünlüğü çok açık belirtilmektedir. Erkek cinsiyetinin sadece
kadınlardan değil insanüstü bir varlık olduğu düşünülmektedir. Baktığımız zaman filmdeki
bazı söylenen replikler bile dönemi feminist coğrafya açısından çok güzel ifade etmektedir.
Şalvar davası filminde işlenen bu repliklere birçok örnek vermek mümkündür.
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Köy Yerinde Bir Başına Bir Avrat Hem De Dul.


Fotoğraf 1: Şalvar Davası Filmi Elif’in Köydeki Evine Geldiği Sahne




-Medeni Olun Biraz
-Erkeğin Medenisini Pehh.

Fotoğraf 2: Şalvar Davası Filmi Elif’in Evinin Önü



-Okuyun Okuyunda İnsanlık Öğrenin Biraz.
-İnsan Değil Erkeğiz Biz Çok Şükür.
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Fotoğraf 3: Şalvar Davası Filmi Köy Kahvesinde Geçen Bir Sahne




-Karılar Nasıl Güç Yetiriyordu Peki?
-Ama Onlar Karı.

Fotoğraf 4: Şalvar Davası Filmi Köy Meydanındaki Sahne
Filmde geçen bu repliklere ve sahnelere baktığımızda erkek üstünlüğü apaçık bir şekilde
görülmektedir. Ancak Fotoğraf 4’deki “-Karılar Nasıl Güç Yetiriyordu Peki? – Ama Onlar
Karı” sözünde erkeklerin, kadınların yaptıkları işler ve sorumlulukların tamamı onlara kalınca
pes ettiklerini ve ağanın sorusuna karşılık bu cevabı verdikleri görülmektedir. Elif’in ve köy
kadınlarının vermiş olduğu mücadele sonuç verip kadının azmiyle erkekler bilinçlenir, görev
paylaşımı yapılır, kadın-erkek eşitliği sağlanır ve kadınlar varoluşlarını tamamlarlar.
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“Şalvar” Figürünün Feminist Coğrafya Açısından Analizi
Şalvar Davası filminin isminin nerden geldiğini inceleyecek olursak şalvar, kadın ile erkeğin
eşit olduğunu gösteren nesnedir. Çünkü köy yerinde şalvar, hem kadın hem erkek tarafından
giyilir. Geleneksel giysileri olan şalvar bu davayı ortaya çıkartır ve kadın-erkek eşitliğini
simgeler. Ancak filmde kadınlar şalvar giyerken erkekler kumaş pantolon giymişlerdir. Filmin
sonunda kadın ve erkeklerin, bir arada, eşitçe, saygı ve hoşgörüyle yaşamaya başladıkları
görülmektedir. Bu bağlamda birlikte bir güç oluşturarak otorite olan ağalık sisteminin birlikte
yıkılabileceğinin mesajını vermektedir (Hamurcu, 2019).
SONUÇ
Şalvar Davası filmi 1980’li yılların Türkiye’sinde özellikle kırsal kesiminde yaşanan kadın
erkek eşitsizliğini toplumdaki kadın olgusunu sinemaya taşımıştır. Trajikomik olarak anlatılan
hikayede bölgenin ve ülkenin gerçeklerini yansıtmaya çalışmıştır. Hikayenin merkezinde Elif
(Müjde Ar) vardır. Filmin isminde de geçen söz konusu davayı başlatan Elif, köy kadınını
bilinçli, değerli kılmaya çalışır. Bu durumun gerekçesi olarak kadının kadınlığı küçümsenerek
ikinci cins yerine konulmasıdır. Ev işlerinde, çocuk bakımında, tarlada hep yalnızdır. Bütün
yük kadınların omuzlarında olmasına rağmen evin reisi erkektir. Kadının hiçbir istek ve
arzusunun önemi yoktur. Filmin devrimci kahramanı Elif, o yıllarda şehirde bile görülmeyen
kadın erkek eşitliğini, Ömer Ağa’nın ve köy erkeklerinin bütün engelleme çabalarına rağmen,
köylü kadınların desteğiyle sağlar (Alıcı, 2018). “Şalvar Davası” filmi feminist coğrafya
açısından ve yayımlandığı dönem için çok önemlidir. Çünkü kimliğini bulamayan kadına bir
yol gösterici niteliğinde olmuştur. Toplumu bilinçlendirerek kadını değerli kılmıştır.
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ÖZET
Sinema filmleri; insanlar, yerler ve kültürleri geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında
öğrencilere tanıtan sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek önemli kaynaklardan biridir.
Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrenme-öğretme sürecinde birden çok duyu organına hitap
etmesi bakımından filmlerden yararlanılması eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır.
Bazı sinema filmleri gerçek hayat hikâyelerinden beyazperdeye aktarılmıştır. Bu filmlerden
birisi de “Zıkkımın Kökü” adlı filmdir. “Zıkkımın Kökü” Muzaffer İzgü'nün kendi hayatını
anlattığı, 1992'de beyaz perdeye aktarılan biyografik bir filmdir. Zıkkımın kökü önce 3
bölümlük bir dizi olarak planlansa da sonradan filme dönüştürülmüştür. Filmde hayatın
aslında dram yüklü yönlerini anlatırken mizah unsurunu da çok iyi kullandığını görmekteyiz.
Film, Adana'nın gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan Muzo'nun hikâyesini
anlatmaktadır. Muzo yoksullukla mücadele eden bir ailenin çocuğudur. Abisi, annesi ve
babasıyla birlikte bir göz odada yaşarlar. Muzaffer okulda çok başarılı bir öğrenci olmasından
dolayı öğretmenlerinin dikkatini çekmektedir. Yaz tatilinde sinemada gazoz satmaktadır.
Muzo temizlik yaparken çöpe atılan film şeritleri bulur ve bunları oynatabileceğini düşünür.
Film makara tamircisi Celal abisinden kendisine bir kutu yapmasını ister. Sonra da 2 kuruş
karşılığında bu filmleri mahallede oynatmaya başlar. Yaz tatili sona erdiğinde Muzo’ya çok
istediği kırmızı çizmeler alınmıştır. Kışın ise arkadaşının tavsiyesi üzerine ders çalışmak ve
ödevlerini yapmak için Halkevine gitmeye başlar. Halkevinde ki görevli Zihni Efendi
kendisine çok yakın davranır. Muzo da sempatik hareketleriyle kendisini sevdirir kısa
zamanda arkadaş olurlar. Öğle yemeklerini Zihni Efendinin evinden getirir birlikte yerler.
Artık Muzo boş zamanlarını burada geçirmektedir. Zihni Efendi, okumanın bir ibadet
olduğunu söyler. Burada Muzo ilk defa Zihni Efendi’ye öğretmen olacağını söyler. Kısacası
“Zıkkımın Kökü” Türkiye’nin önemli gülmece yazarlarından biri olan Muzaffer İzgü'nün
çocukluk ve gençlik yıllarını anlatmaktadır. Bu araştırmada yönetmenliğini Memduh Ün’ün
yaptığı bu filmin sosyal bilgiler ve coğrafya eğitimi açısından incelenmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, film analizi, Muzaffer İzgü
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A FILM TRANSFERRED FROM REAL LIFE TO THE WHITE SCREEN
ABSTRACT
Movies are one of the important resources that can be used in the social studies course, which
introduces students to people, places and cultures in the context of the past, present and
future. In the context of social studies course, the use of movies in the learning-teaching
process provides an enjoyable and permanent learning in terms of appealing to more than one
sensory organ. Some movies have been adapted from real life stories to the big screen. One of
these movies is the movie called "Zıkkım Kökü". “Zıkkım Kökü” is a biographical film by
Muzaffer İzgü about his own life, which was transferred to the big screen in 1992. Although
the root of Zikkım was originally planned as a 3-part series, it was later turned into a movie.
In the movie, we see that he uses the humor element very well while describing the dramaladen aspects of life. The film tells the story of Muzo, who lives in one of Adana's slums.
Muzo is the child of a family struggling with poverty. They live in a single room with their
elder brother, mother and father. Muzaffer attracts the attention of her teachers because she is
a very successful student at school. He sells soda at the cinema during the summer vacation.
While cleaning Muzo, he finds the discarded filmstrips and thinks he can play them. Film reel
repairman Celal asks his brother to make a box for him. Then he starts playing these movies
in the neighborhood for 2 cents. When the summer vacation came to an end, Muzo bought the
red boots he wanted so much. In the winter, on the advice of his friend, he starts going to the
Community Center to study and do his homework. Zihni Efendi, who is in charge of the
Community Center, is very close to him. Muzo also endears him with his sympathetic moves
and they become friends in a short time. They bring their lunch from Zihni Efendi's house and
eat together. Now Muzo spends his free time here. Zihni Efendi says that reading is a form of
worship. Here, Muzo tells Zihni Efendi that he will become a teacher for the first time. In
short, “Zıkkım Kökü” tells the childhood and youth years of Muzaffer İzgü, one of Turkiye's
most important humor writers. In this research, this movie directed by Memduh Ün, is
analyzed in terms of geography and social studies education.
Keywords: social studies, movie analysis, Muzaffer İzgü
GİRİŞ
Günümüz eğitim öğretim sistemine baktığımız zaman yeni eğitim programlarıyla birlikte
öğrencinin merkezde yer aldığı yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Buna paralel olarak
da eğitim öğretim ilgili farklı materyal kullanma arayışlarına girildiğini görmekteyiz. Eğitim
sistemimizdeki farklı materyal arayışı sosyal bilgiler dersi için de geçerlidir. Zira sosyal
bilgiler dersi farklı disiplinlerden ve çoğunlukla soyut kavramlardan oluşan bir derstir. Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Sosyal bilgiler dersi çağın gerektirdiği bilgi, beceriyle
donatılmış, milli değerlere sahip devletine vatandaşlık bilinciyle bağlı etkin bireyler
yetiştirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir ders olarak ele alınmıştır (MEB, 2018). Burada
belirtilen amaçlara tam olarak ulaşabilmek için öğretimi programında öğretmenlerden görsel
ve işitsel araçları sosyal bilgiler dersinin bir parçası yapmaları istenmektedir (Özer, 2012).
Ders materyallerinin çeşitlendirilmesi, eğitimin kalitesini her durumda artıracak bir olgudur
bu bakımdan eğitimde farklı araçların kullanılması önemlidir (Kurtdaş, 2021). Sosyal Bilgiler
dersinin bir parçası yapılması istenen araçların başında da sinema filmleri gelmektedir.
Korkmaz (2017) filmleri öğrencilerin birden çok duyu organına hitap eden, yaşanmış ya da
yaşanması muhtemel durumları ve olayları etkileyici bir şekilde eğitim-öğretim ortamına
getiren öğretim materyalleri olarak tanımlamaktadır.
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Sinema filmleri öğrencilere bireylerle, toplumlarla ya da uluslarla ilgili tarihi, kültürel,
coğrafi, sosyal ve siyasi konuların ve toplumların bakış açılarının gösterilmesinde önemli rol
oynamakta ve bu sebeple filmler, sosyal bilgiler dersi içeriğinde yer alan tarih ve coğrafya
konularının öğretiminde kullanılabilir (Kaya ve Çengelci, 2011). Ayrıca sosyal bilgiler dersi
kapsamında öğrenme-öğretme sürecinde birden çok duyu organına hitap etmesi bakımından
filmlerden yararlanılması eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır. Örneğin Demircioğlu
(2007) filmlerin tarih derslerini daha basit ve ilginç hale getirmenin yanında, öğrencilere
geleneksel öğretim anlayışıyla kazandırılması mümkün olmayan pek çok niteliği, özellikle
çağımız insanının ihtiyaç duyduğu ve üst düzey düşünme becerileri olan sentez, analiz ve
değerlendirme becerilerini kazandırabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla tarih konularının
öğretiminde tarihi filmlerden faydalanılabilir. Benzer şekilde, coğrafya konuların ve coğrafi
unsurların öğretiminde de yine sinema filmlerinden faydalanılabilir.
Sinema filmlerinin eğitim öğretime etkisiyle ilgili alanyazında çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan Kaya ve Çengelci (2011), Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde
filmlerden yararlanılmasına yönelik görüşlerini incelemiş, Efe (2014), Sosyal Bilgiler
Öğretiminde Filmlerin Kullanımı çalışmasında ilköğretim altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersi
“Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ” ünitesinin öğretiminde öğrencilerin başarıları üzerindeki
etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Keleşoğlu ve Akbaba (2020), sosyal bilgiler
öğretmenlerinin derslerinde sinema ve dizi filmlerden yararlanma düzeylerini inceleyen
araştırmalarında, öğrenciler üzerinde önemli bir etkisi olmasına rağmen, öğretim programını
yetiştirme kaygısı, ders saatlerinin yeterli olmaması, velilerin sınav odaklı eğitim talepleri,
materyalin düzenlenmesi için ön hazırlık gerektirmesi gibi sorunlar nedeniyle yeterince
yararlanılamadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Yapılan bu çalışmada da özellikle coğrafi ve kültürel unsurlar bağlamında Muzaffer İzgü’nün
kendi hayatını anlattığı kitap olan “Zıkkımın Kökü” incelenmiştir. Çalışmada Adana ve
çevresinin iklimi, ekonomik faaliyetleri, mesken tipleri ve ülkenin siyasi coğrafyası genel
hatlarıyla ortaya konulmuştur.
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR
Zıkkımın Kökü, Muzaffer İzgü'nün kendi hayatını anlattığı, 1992'de beyaz perdeye aktarılan
biyografik bir filmdir. Zıkkımın kökü önce 3 bölümlük bir dizi olarak planlansa da sonradan
filme dönüştürülmüştür.
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Yönetmen

Memduh Ün

Yapımcı

Kadri Yurdatap
Eser:
Muzaffer İzgü

Senarist

Oyuncular

Uyarlama:
Memduh Ün
Macit Koper
Menderes Samancılar
Emre Akyıldız
Meriç Başaran
Günay Girik
Elif İnci
Sırrı Elitaş
Eray Demirkol

Tablo 1: Zıkkımın Kökü Filminin Tanıtımı

Resim 1: Zıkkımın Kökü Filminin Afişi

Filmin Konusu:
Adana'nın gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan Muzo'nun hikâyesini anlatır. Muzo
yoksullukla mücadele eden bir ailenin çocuğudur. Abisi, annesi ve babasıyla birlikte bir göz
odada yaşarlar. Filmde hayatın aslında dram yüklü yönlerini anlatırken mizah unsurunu da
çok iyi kullandığını görmekteyiz.
Dönemin Siyasi Coğrafyası
1946 yılına kadar tek parti hükümetini görüyoruz(CHP)
1946 seçimlerinde Demokrat Partinin muhalefet partisi oluyor
Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ
1950 yılında ise hükümet değişikliği oluyor ve Demokrat Parti iktidar oluyor
1950 yılında yapılan seçimde Celal BAYAR 3. Cumhurbaşkanı seçiliyor
1960 Askeri Darbesine kadar Adnan MENDERES başkanlığındaki Demokrat Parti
iktidarda kalacaktır.
Film 1949’da Adana’da geçmektedir. 1946 yılından 1960 yılına kadar yönetim anlamında
birçok değişikliğin olduğunu görüyoruz. 1950 yılından itibaren Sağ bir partinin iktidara
geçtiğini ve 1960 yılına geldiğimizde ise Cumhuriyet tarihinin ilk darbesini görüyoruz. Tabiki
bu durumun Türk vatandaşlarının yaşayışını çok etkilediğini söyleyebiliriz.
Karakterler
Muzo; ana karakterdir. Muzaffer İzgü’dür. Muzo bir taraftan okuluna devam ederken
bir taraftan da ailesine katkıda bulunmak için birbirinden değişik ve birbirinden berbat bir
sürü işte çalışıyor.
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Ahmet Efendi (Baba); hayalci, icatçı, palavracı ve biraz da maymun iştahlı birisi.
İcatçılığı ise yeni ufuklar bulmaya yönelmiş olmaktan çok hayat koşulları gereği her şeyi
ucuza mal etmeye yönelmiş bir kişiliktir (www.otekisinema.com).
Havva Hanım (Anne); sebatlı, ağırbaşlı, ev işlerinin yanında aile bütçesine katkı için
çamaşır yıkayan ve temizliğe giden bir Anadolu kadını.
Sefa (Abisi); okuluna devam edemez, bir terzinin yanına çırak olarak verilir. Silik bir
karakterdir.
Ödülleri
Kültür Bakanlığı
Adana Altın Koza (5 dalda)
Hindistan Udaipur Altın Fil Ödülü
Tokyo Asya'nın En İyileri Ödülü
İspanya Asturias film festivali En İyi Yönetmen Ödülü
Paris Cine Junior En İyi Film Ödülleri
ÇASOD Jüri Özel Ödülü
SİYAD En iyi 2. film ve en iyi erkek oyuncu (Menderes Samancılar)
(https://tr.wikipedia.org/wiki)
Mekanlar
Kamusal Mekanlar
Özel Mekanlar
Mahalle
Köprü ve Nehir
Okul
Halk Eğitim Merkezi
Kütüphane
Muzo’nun Evi
Hastane
Filmdeki diğer ev ve bahçeler
Park
Sinema Salonu
Pamuk Tarlası
Lokanta
Kahvehane
Tablo 1: Filmde Geçen Mekanlar
Kamusal alan sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik olarak, zorlama olmaksızın kamuoyunu bir
araya getiren alana karşılık gelir (Kedik, 2011). Bu tanımla kamusal alan, herkesin
erişebileceği, sınıfsal bir ayrımın yapılmadığı alan olarak okunmaktadır. Tabiki kamusal
alanla ilgili olarak uzmanlar arasında çeşitli görüş ayrılıklarının olduğu da bir gerçektir.
Film Muzo’nun sevdiği kız olan Raziye ile köprü altında buluşmasıyla başlıyor. Burada
Raziye Adana’ya pamuk toplamaya gideceğini söyler. Bunun üzerine Muzo annesinden
pamuk toplamaya gitmek için izin ister. “Sen o sıcağa dayanamazsın oğlum.” cevabını verir
ve arkasından; “Bir kızın arkasından yazıya yabana git tutul sıtmaya titre, yan dur, der.”
Burada bize özellikle Adana’nın yaz döneminde çok sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminin
etkisi altında olduğunu ve sıtmanın dönemin önemli hastalığı olduğunu görüyoruz. Burada
Akdeniz ikliminin etkilerini görmekteyiz. Muzo’nun babası bunu üzerine; “çöz oğlanın ipini
çöz gitsin der.” ve devamında “ben onları hayatın her türlü rezilliğine alıştırdım.” diyerek
yaşam koşullarının özellikle çok kötü olduğunu bundan daha kötü olamayacağını belirtiyor.
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Muzo pamuk toplamaya gidecektir. Burada kızın babası kızıyla ne zaman evleneceğini söyler.
Muzo ise okulunun devam ettiğini belirterek evlenemeyeceğini söyler. Eğitimi ve idealleri
için burada çok sevdiği kızdan vazgeçtiğini görüyoruz. Muzo’nun sevdiği kız başkasıyla
evlenecektir. Bundan sonra film Muzo’nun çocukluğuna dönerek devam edecektir. Burada
özellikle pamuk işçilerinin sıkıntılarını ve nasıl sefil bir hayat sürdürdüklerini gözler önüne
sermektedir.

Resim 2: Pamuk Toplayan İşçilerin Yaşam Koşulları
Muzo okula gitmektedir. Ağabeyine ayakkabı alınmıştır, maddi imkansızlıktan dolayı
Muzo’ya ayakkabı alınmaz. Bunu üzerine babası takunyadan ayakkabı yapar ve annesi o
esnada ekmek diliminin üzerine tereyağı ve şeker atar ve Muzo’ya verir. Adana’ya özgü bir
tatlı olan “Zıkkımın Kökü” filme de adını vermiştir. Muzaffer okulda çok başarılı bir
öğrencidir. Öğretmenlerinin dikkatini çeker. Ancak takunya tabanlı ayakkabıları, babasının
tepesine kamış geçirdiği kalemi ve defteri bazı arkadaşları tarafından alay konusu olur. Hatta
takunya tabanlı ayakkabı sebebiyle müfettişin kahvesini döker. Bu durum da yine bize
dönemin ekonomik koşullarının kötü olduğunu, üretimin az ve insanların ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlandığını görmekteyiz.
Muzaffer’in çocukluk döneminde en çok sahip olmak istediği şeylerden birisi de balonlardır.
Hatta balon sahibi olmak için büyük bir ağacın tepesine tırmanarak baloncunun balonlarını
kurtaracaktır. Baloncu ağaca kaçan balonları kurtarması karşılığında bir balon vereceğini
söylemesine rağmen verdiği sözde durmayacak ve balon vermeyecek. Muzaffer hayal
kırıklığına uğrayacaktır.
Oturdukları ev kiradır. Bir gece yağan yağmurda evin belli bir bölümü çökmüştür. Evi tamir
ederken toprak ve samanı karıştırarak elde ettikleri malzemeyi kullandıklarını görüyoruz.
Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kırsal kesimlerde temel yapı
malzemesi kerpiç kullanılmaktadır. Burada sıcak komşuluk ilişkilerini de görüyoruz. Onlar
evin yıkılan bölümlerini tamir etmekle uğraşırken komşuları yemek getiriyor. Aslında başka
bir yerde arsaları vardır kendi evlerini yapabileceklerini belirtmekte ama “anne itin kopuğun
çok olduğu, polisin bile giremediği mahalleye çocuklarını büyütmeden gitmeyeceğini” belirtir.
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Özellikle bu tür mahalleler İstanbul, Mersin, Ankara gibi şehirlerin etrafında “varoşlar” diye
isimlendirilen gecekondu mahalleleri geçim sıkıntısının, altyapı sorunlarının, suçun çok
olduğu ve eğitim seviyesinin düşük olduğu bölgelerdir. Böyle bir bölgede yaşamayı
istememektedir.

Resim 3: Evin Yıkıldığı Bölüm

Resim 4: Kerpiç Yapımı

Isınmak için evin ortasına çukur açılarak közlerin kovayla çukura konduğu ve üzerine yorgan
kapatılıp yorganın altına girerek ısındıklarını görüyoruz. Bu ısınma yönteminin de eski bir
gelenek olduğunu görüyoruz. Günümüzde Gaziantep’te bir handa turistlere bu şekilde hizmet
verilmektedir. Yine ısınmak amacıyla kömür tozu toplayıp onu harç haline getirerek kalıplara
koyup kurutarak yakacak ihtiyaçlarını karşıladıklarını görüyoruz. Bu bölgede taşıma aracı
olarak özellikle at arabalarının kullanıldığını görmekteyiz. Aydınlanma için gaz lambaları
kullanılmaktadır.
Okul yaz tatiline girmiştir. Muzo pekiyi ile geçerken abisi yine sınıfta kalmıştır. Baba bundan
sonra büyük oğlunu terzinin yanına çırak olarak vereceğini belirtmiş, Muzo ise aile gelirine
katkıda bulunmak için darı (mısır) satacaktır. “Darı var darı, dişleri sarı sarı hamama girdi
koca karı” tekerlemesi eşliğinde darılarını satacaktır.
Oturdukları ev kiradır ve Adana’da kiralar her yıl Muharrem ayında yıllık ödenmektedir. Ev
sahibine para ödemek için gidiyorlar ve rüşvet olarak da nar götürüyorlar. Ev sahibine
giderken yolda Godicileri görürler. Burada çocuklar sopalara kıyafet giydiriyorlar ve
mahalleyi geziyorlar. Gezerken başlarından su dökülüyor. Böylece yağmur yağacağına
inanıyorlar. Bu gelenek Türklerin eski şaman geleneğinden gelmektedir. Başka toplumlarda
da bu tür geleneklerin olduğunu görüyoruz. Bu geleneğin var olması özellikle Akdeniz
İkliminin görüldüğü Adana’da yaz döneminin ne kadar kurak geçtiğinin de göstergesidir.
Mahalleye yeni bir aile taşınmıştır. Bu ailenin maddi durumu iyidir ve yeni evlenmişlerdir.
Adam kendinden küçük kadın aldığı içi Papaz olarak adlandırılır. Hatta Muzo burada
“yanındaki babasıdır kocası nerde acaba” diyerek bu olayı vurgulamıştır. Dolayısıyla
dönemin toplumsal anlayışına baktığımız zaman bu tür evliliklerin toplum tarafından çok iyi
karşılanmadığını görüyoruz. Ama özellikle başlık parası karşılığında bu tür evliliklerin de çok
olduğunu görüyoruz. Muzo başlarda adamla iyi geçinse de Müjgan’a şiddet uygulaması
nedeniyle çok hoşlanmaz. Feminist coğrafya açısından baktığımız zaman kadın kocasına
hizmet eden, bağırılan hatta şiddet uygulanan bir ikinci sınıf birey olarak görülmektedir.
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Ama filmin genelinde Muzo’nun annesi para karşılığı temizlik, çamaşır yıkama gibi işleri
yapan, ev işlerini yapan, gerektiğinde kocasına yardım eden baskın bir karakter olarak
karşımıza çıkıyor. Kocası Müjgan’ı döverken Ahmet Efendi “kocasıdır karışmayın severde
döverde” derken annesi “sende bir denesene” diyerek tepki gösterir. Müjgan bu duruma daha
fazla dayanamayarak kaçar. Kocası pişman olur ama sonunda mahalleden taşınacaktır.
Muzo’nun babası Ahmet Efendi bekçilikten tahsildarlığa terfi edecektir. Ancak bu işte garanti
maaş yoktur. Bir süre sonra şefiyle yaşamış olduğu sorundan dolayı işinden ayrılır. Bu sorunu
kendine has üslubuyla bizlere anlatır. Karısı bu zor zamanımızda bir de bu çıktı diyecektir.
Ahmet Efendi; “Allah fakirin yardımcısıdır gün ola hayrola” cevabını verecektir. Muzo yeni
bir işe başlayacaktır. Sinemada gazoz satacaktır. Anlaşma şu şekildedir; gazoz başı 1 kuruş
kazanacak, kırılan şişe başı ise 5 kuruş kaybedecek. Tabiki bu iyi bir anlaşma değil, çünkü
gün sonunda Muzo borçlu bile çıkabilir. Ama Muzo bu yoklukta işi kabul edecektir. Sinema
temizliği esnasında 10 kuruş bulur. Arkadaşı çok şanslı olduğunu söyler. Muzo ise “arkadaş
değil miyiz bölüşürüz” diyerek ailesini değerli gördüğü kadar arkadaşlığı ve paylaşmayı da
önemli gördüğünü ortaya koymuştur. Bu filmde kuruşun da ne kadar değerli olduğunu ve
insanların ekonomik olarak kötü durumda olduğunu görüyoruz.
Muzo temizlik yaparken zekasını konuşturacak. Çöpe atılan film şeritlerini oynatabileceğini
düşünecektir. Film makara tamircisi Celal abisinden kendisine bir kutu yapmasını ister. 2
kuruş karşılığında bu filmleri mahallede oynatmaya başlar.
Yaz tatili artık sona ermiştir. Muzo’ya çok istediği kırmızı çizmeler alınmıştır. Ahmet Efendi,
garsonluk yapmaya başlayacaktır. Muzo okulda arkadaşıyla konuşurken havanın çok soğuk
olduğundan ve çok ödev olduğundan bahsederek bu kadar ödevi nasıl yapacağım diyecektir.
Arkadaşı Halkevine gidebileceğini söyler. Muzo para isterler der. Arkadaşı ise ücretsiz
olduğunu hatta kitap dahi alabileceğini söyler. Muzo çekinerek de olsa gider. Halkevinde ki
görevli Zihni Efendi kendisine çok yakın davranır. Muzo da sempatik hareketleriyle kendisini
sevdirir kısa zamanda arkadaş olurlar. Öğle yemeklerini Zihni Efendinin evinden getirir
birlikte yerler. Artık Muzo boş zamanlarını burada geçirmektedir. Zihni Efendi, okumanın bir
ibadet olduğunu söyler. Burada Muzo ilk defa Zihni Efendi’ye öğretmen olacağını söyler. Bu
sahneden sonra film Muzo’nun sevdiği kızın başkasıyla evlendiği düğününe dönecektir. Son
sahnede ise abisi askerden gelmiştir. Abisiyle ırmak kenarında içtiği ve kaderine isyan ettiği
sahneyi görüyoruz. Şapkasını nehre atıp almak için arkasından koşması okumanın onun için
en önemli ideali olduğunu görüyoruz. Muzo bundan sonra liseyi bitirecek, sonra Diyarbakır
Öğretmen Okulunu bitirecek ve öğretmen olacak. Sonrasında ise Türkiye’nin önemli gülmece
yazarlarından olarak çok sayıda kitap yazacaktır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan bu çalışmada Muzaffer İzgü’nün kendi hayatını yazdığı Zıkkımın Kökü adlı
kitabından uyarlanan film incelenmiştir. Filmde Muzaffer İzgü olayları kendi ağzından
anlatmıştır. Yaşanan dramatik olayların güldürü unsurlarını kullanarak çok iyi anlatıldığını
görmekteyiz. Çukurova yöresi özellikle pamuk tarımında geçmişten günümüze mevsimlik
işçiliğin simgesi haline gelmiştir. Bu filmde de özellikle mevsimlik işçilerin sorunlarına
değilmiş. Burada çalışan işçilerin kaldıkları çadırlara, çocukların da tarlada çalıştığına ve
tamamen olmasa da bir süre eğitim hayatlarının ellerinden alındığını görüyoruz. Film ayrıca
bize bölgenin iklimi, mesken tipi, ekonomisi ve kültürüyle ilgili de ipuçları vermektedir.
Dolayısıyla sosyal bilgiler öğretimi için sinema filmlerinin birçok duyu organına hitap etmesi
bakımından eğlendirirken kalıcı öğrenmeyi de sağlayabilir. Bu noktada sinema filminin
öğrencilerin özelliklerine ve konuya uygun olarak seçilmesine de dikkat edilmesi
gerekmektedir.
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ÖZET
Anadolu toplumunun var olduğu günden bugüne kadar hayatının bir parçası olduğu düşünülen
bağlama halen kültürümüzün temsili açısından önemli bir etkendir. Yüzyıllar süren kültür
yolculuğunda bağlamanın zamanla şekil değiştirse de her eve, her gönüle girmeyi başardığı
düşünülmektedir. Bağlamanın tarihsel gelişimine bakıldığında, “Kökeninin kopuza dayandığı
bilinmektedir. Kopuz Orta Asya’dan Çin’e, Kıpçaklara, oradan 4 da Avrupa’ya yayılmış,
Hunlulardan Bizans’a geçmiş, Oğuzlarla Anadolu’ya girmiş, Selçuklularla da yerleşmiştir”
(Demirsipahi 1975, s.165). Bağlamanın kökeni hakkında başka bir tanıma bakıldığında
Haşhaş (2013) “Bağlama ve bağlama ailesindeki sazların, çok büyük kültürel ve icrasal
çeşitlilikleri bünyelerinde barındırmalarına rağmen, bugünkü fiziksel şekilleri itibari ile
ortalama yetmiş ile yüz yıllık geçmişleri olan sazlar olduğu saptanmıştır. Daha açık bir
ifadeyle, günümüzde kullanılan standart boyutlardaki bağlama ve bağlama ailesindeki sazların
tarihinin, Cumhuriyet dönemiyle başladığı düşünülmektedir” (s.6) şeklinde ifade etmektedir.
Bu tanımlardan bağlama kökeninin kopuza dayandığı, günümüzdeki şeklini cumhuriyetten
sonra aldığı sonucuna varmak mümkündür. Bağlamanın yöreden yöreye faklı şekillerde
çeşitlendiği ve kullanım alanlarının genişlediği düşünülmektedir. Bu bağlamda yöreden
yöreye bağlamanın icrasında farklı tekniklerin oluştuğu söylenebilir. Bağlamanın nesilden
nesile sürdürülebilmesi açısından usta çırak ilişkisi ile başlayan süreç günümüzde Eğitim
fakülteleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Liseleri gibi Müzik Eğitimi veren kurumlarda
bağlama eğitimi dersleri ile sürdürülmektedir. Bağlamadaki farklı tekniklerin halk ezgilerine
zenginlikler getirdiği ve bu anlamda bağlama icra tekniklerinin bu zenginliklerin gelişmesi ve
büyümesi konusunda önemli bir etken olabileceği düşünülmektedir. Bağlama icra teknikleri
üzerine birçok kaynak bulunmakta ve bu kaynaklar bağlama eğitiminde kullanılmaktadır. Bu
kapsamda bilenen bağlama metotlarından birisi olan “Arif Sağ, Erdal Erzincan Bağlama
Metodunun” halk ezgilerinin bağlama ile icrasında zenginlik oluşturduğu düşünülmektedir.
Bu metotta bulunan özel halk ezgileri üzerinde tezene ile çalım teknikleri açısından bir
incelemenin yapılması bilinen ve icra edilen çalım tekniklerine yeni bir bakış açısı
kazandırması açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada “Arif Sağ Erdal
Erzincan Bağlama Metodundaki” tezeneli çalım teknikleri ile metotta bulunan Avşar Zeybeği,
Yağcılar Zeybeği ve Silifke Zeybeği icra teknikleri açısından incelenmiş ve farklılıklar ortaya
konulmuştur. Kendi içerisinde bir tavır özelliği bulunan zeybek formunun bu metotta hangi
icra teknikleri ile gösterildiği ve bilinen çalım tekniklerinden farklılıklarının ne olduğu notalar
üzerinde içerik analizi yapılarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda bilinen çalım
tekniklerinden farklı bir icra tekniği ile zeybeklerin gösterildiği belirlenmiştir. Metodun,
zeybek ve diğer formlar için yenilik sayılabilecek farklılıklar ile oluşturulduğu ve Türk Halk
Müziği Literatürüne zenginlik kazandırdığı düşünülmektedir.
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Bu bağlamda bu ve benzeri çalışmaların diğer enstrümanlar için kendi çalım teknikleri
doğrultusunda değerlendirilerek yapılması, kültür mirası olan enstrüman ve Türk Müzik
türlerini gelecek nesillere aktarma konusunda bir adım ileriye taşıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bağlama, İcra Teknikleri, Tezene
ARİF SAĞ, ERDAL ERZİNCAN EXAMINATION OF METHOD IN BAĞLAMA
METHOD IN TERMS OF PERFORMANCE TECHNIQUES WITH TEZENE
ABSTRACT
Baglama, which is thought to be a part of Anatolian society's life since its existence, is still an
important factor in the representation of our culture. It is thought that although the baglama
changed its shape over time in the cultural journey that lasted for centuries, it managed to
enter every home and every heart. When we look at the historical development of baglama, it
is known that its origin is based on kopuz. Kopuz spread from Central Asia to China, to the
Kipchaks, and from there to Europe, passed from the Huns to Byzantium, entered Anatolia
with the Oghuzes, and settled with the Seljuks” (Demirsipahi 1975, p.165). When looking at
another definition about the origin of baglama, Haşhas (2013) states that “Although the
instruments in the baglama and baglama family have a great cultural and performance
diversity, they are instruments with an average history of seventy to one hundred years in
terms of their present physical form. To put it more clearly, it is thought that the history of the
baglama in the standard sizes used today and the instruments in the baglama family began
with the Republican period” (p.6). From these definitions, it is possible to conclude that the
origin of the baglama is based on the kopuz and that it took its current form after the republic.
It is thought that baglama has diversified in different ways from region to region and its usage
areas have expanded. In this context, it can be said that different techniques are formed in the
performance of baglama from region to region. In order to maintain baglama from generation
to generation, the process that started with the master-apprentice relationship is now
continued with baglama training courses in institutions that provide Music Education such as
Education faculties, Conservatories, Fine Arts High Schools. It is thought that different
techniques in baglama bring richness to folk melodies and in this sense, baglama performance
techniques can be an important factor in the development and growth of these richness. There
are many resources on baglama performance techniques and these resources are used in
baglama training. In this context, "Arif Sağ, Erdal Erzincan Baglama Method", which is one
of the well-known baglama methods, is thought to create richness in the performance of folk
melodies with baglama. It is considered important to make an examination on the special folk
melodies in this method in terms of playing techniques with tincture, in terms of giving a new
perspective to the known and performed playing techniques. In this context, in this study, the
playing techniques of "Arif Sağ Erdal Erzincan Baglama Method" and Avşar Zeybeği,
Yağcılar Zeybeği and Silifke Zeybeği in the method were examined and differences were
revealed. The zeybek form, which has an attitude in itself, is shown with which performance
techniques in this method and what its differences are from the known playing techniques by
making content analysis on the notes. As a result of the study, it was determined that zeybeks
were shown with a different performance technique than the known playing techniques. It is
thought that the method was created with differences that can be considered as innovations for
zeybek and other forms and enriches the Turkish Folk Music Literature.
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In this context, carrying out these and similar studies for other instruments by evaluating them
in line with their own playing techniques will take a step forward in transferring cultural
heritage instruments and Turkish music genres to future generations.
Keywords: Baglama, Playing techniques, Tezene
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KENAN HULUSİ KORAY’IN GAZETECİLİK YÖNÜ VE “VAKİTÇİLER”DEN
FARKI
Dr. Onur AKBAŞ
MEB
ORCID: 0000-0002-0176-5211
Özet
Kenan Hulusi Koray, şiirde sanat anlayışını merkeze alan “Yedi Meşaleciler”in tek
hikâyecisidir. Onun hikâyeciliğinde birinci dönem üyesi olduğu bu topluluğun içerisinde
olduğu dönemdir. İkinci dönem ise Sadri Ertem ve “vakitçiler” adı verilen gazeteci çevresi ile
tanıştığı dönemdir. Sadri Ertem de bir gazetecidir. Eserlerinde, daha çok gazetecilik etrafında
şekillenen gözlemci gerçekçi bir anlatım yolunu benimsemiştir. Kenan Hulusi Koray da bu
çevreye girmesi münasebeti ile edebi hayatında gazetecilik dönemi başlamış olur.
Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeciliğinde önemli bir kırılma noktası oluşturan gazetecilik hayatı
onun gazete çevresinde gelişen türlerde de ürünler vermesini sağlamıştır. Muhit dergisinde
Ahmet Haşim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar ile yapılan röportajları dışında gazetelerde kaleme
aldığı deneme ve fıkra türündeki yazılarında da edebiyat çizgisinin dışına çıkmamıştır.
Çoğunlukla edebiyatın kendi dönemindeki aktüalitesi ile alakalı yazarken içinde yaşadığı
toplumsal meselelerden de bütünüyle uzak kalmamıştır. Yer yer hikâyelerine yansıttığı ikinci
dünya savaşı gibi güncel meseleleri, gazete köşesinde değerlendirirken de edebiyat ve sosyal
bilimler eksenli bir yol izlemiştir.
10 Mayıs 1940 tarihli Vakit gazetesinin üçüncü sayfasında “Hitlere Bir Seyahat Tavsiye
Edilse İdi..” başlıklı fıkrasında: Hitler’in yayılmacı siyasetinin psikanalizini yapmıştır. 28
Temmuz 1937 Tarihli Kurun gazetesinde “Bir Fıkra ve Hayal Perdesi” başlıklı yazısında dilde
sadeleşmenin henüz bazı yazarlarca özümsenmediğine dikkatleri çeker. Kurun’da “Haftanın
Edebî Akisleri” isimli köşede “Göz Terbiyesi” başlıklı yazıda sürekli tabiat karşısında anlatıcı
olan yahut gözlemci olan gözü nesne konumuna indirir. Burada tabiat gözü terbiye eder. 2
Mart 1937 Tarihli Kurun Gazetesi’nin ikinci sayfasında yer alan Bahar ve Kurbağalar başlıklı
yazısında bahar mevsiminin görsel yanından ziyade işitsel yönünün önde geldiğine değinen
Kenan Hulusi Koray, bu mevsimin işitsel anlamda en önemli habercilerinden olan kurbağalar
ve onların zihinde bıraktığı izleri irdeler.
İster bir mülakatçı, ister bir denemeci, isterse bir fıkra yazarı olarak Kenan Hulusi Koray,
gazete çevresinde gelişen edebi türlerde de, sadece biçimsel olarak değil içerik olarak da
edebiyatçı kimliğinden ödün vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı, Koray’ın Sadri Ertem’in
hikâyeciliğinden farklı bir hikâyecilik üslubunun olmasıdır. Sadri Ertem ve “Vakitçiler”in
etkisiyle Anadolu ve köy gerçeğine yönelen Kenan Hulusi Koray, Sadri Ertem’in
hikâyeciliğinin ilk evresindeki hataya düşmemiştir. O, Sadri Ertem’in ilk hikâyeciliğindeki
gibi kurguyu, sosyolojik öğretilere, teorik söylemlere boğarak ders verme yoluna gitmeden
gerçekliği olaylar ve şahısların konumu etrafında hissettirme yoluna gitmiştir. O, işlediği köy
ve köylü temasını sosyal biçimleri ve o biçimlerin doğurduğu hiyerarşiyi okura olaylar
etrafında hissettirir. Bu biçimlerin çakışma ya da çatışmasını bireyin hayatı ve psikolojisi ile
okura hissettirmeyi başarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kenan Hulusi Koray, Gazetecilik, Hikâyecilik
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KENAN HULUSİ KORAY'S JOURNALISM AND DIFFERENCE FROM
"VAKİTÇİLER"
ABSTRACT
Kenan Hulusi Koray is the only storyteller of "Yedi Meşaleciler", which focuses on the
understanding of art in poetry. The first term in his storytelling is the period he was in this
community, of which he was a member. The second period is the period when he met Sadri
Ertem and his circle of journalists called "timekeepers". Sadri Ertem is also a journalist. In his
works, he has adopted an observer-realistic narrative style, which is mostly shaped around
journalism. As Kenan Hulusi Koray entered this circle, the period of journalism began in his
literary life.
Kenan Hulusi Koray's journalistic life, which constituted an important breaking point in his
storytelling, enabled him to produce products in the genres that developed around the
newspaper. Apart from his interviews with Ahmet Haşim and Hüseyin Rahmi Gürpınar in
Muhit magazine, he did not go beyond the literary line in his essays and anecdotes he wrote in
newspapers. While he was mostly writing about the actuality of literature in his own period,
he did not stay away from the social issues he lived in. While evaluating current issues such
as the second world war, which he sometimes reflected in his stories, in his newspaper
column, he followed a path based on literature and social sciences.
On the third page of the newspaper Vakit, dated May 10, 1940, in the paragraph titled "Would
Hitler Have Been Advice on a Travel...", he psychoanalyzed Hitler's expansionist policy. In
his article titled “Bir An Anecdote and Hayal Perdesi” in the Kurun newspaper dated 28 July
1937, he draws attention to the fact that the simplification of the language has not yet been
assimilated by some writers. In the article titled "Eye Training" in the column called "Literary
Reflections of the Week" in Kurun, the eye, which is always the narrator or the observer in
the face of nature, is reduced to the object position. Here, nature disciplines the eye. Kenan
Hulusi Koray, who mentioned in his article titled Spring and Frogs on the second page of the
Kurun Newspaper dated March 2, 1937, that the auditory aspect of the spring season is more
important than the visual aspect, examines the frogs, one of the most important auditory
messengers of this season, and the traces they leave in their minds.
Whether as an interviewer, an essayist or an anecdote writer, Kenan Hulusi Koray did not
compromise his literary identity, not only in terms of form but also in terms of content, in the
literary genres that developed around the newspaper. The most important proof of this is that
Koray has a different storytelling style than Sadri Ertem's. Kenan Hulusi Koray, who turned
to the reality of Anatolia and the village with the influence of Sadri Ertem and "Timekeepers",
did not make the mistake in the first phase of Sadri Ertem's storytelling. As in Sadri Ertem's
first storytelling, he tried to make reality feel around the events and the position of the
persons, instead of giving lectures by drowning the fiction in sociological teachings and
theoretical discourses. He makes the reader feel the village and peasant theme, the social
forms and the hierarchy created by those forms around the events. He succeeded in making
the reader feel the coincidence or conflict of these forms with the life and psychology of the
individual.
Keywords: Kenan Hulusi Koray, Story Writer, Journalism
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FATİH ERDOĞAN’IN “SİHİRLİ KİTAPLAR” SERİSİNİN DUYARLIK EĞİTİMİ
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Aysun BARAN
Ahi Evran Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8330-2458
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Fatih Erdoğan’ın ‘Sihirli Kitaplar’ serisinin duyarlık eğitimi
bağlamında incelenmesidir. Duyarlık, bireyin kendi hayatı dışında gerçekleşen olay ya da
durumlara tepkisiz kalmamasını, bu olay ya da durumlara yönelik bilinçli bir farkındalık
durumunu ifade eder. Günümüzde yaşanan birçok acı olaya sosyal medyanın da etkisiyle
maruz kalan ve bu olayları artık kanıksayan toplum, giderek duyarsız bir hâle bürünmüştür.
Bu durum, toplumun geleceği olan çocuklar için de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Çünkü bir
toplum ancak etrafında yaşanan olumsuzluklara, haksızlıklara ses çıkardıkça, tepki
gösterdikçe değişir ve gelişir. Daha sağlıklı bir toplumun inşası için ulusal ve evrensel
değerlerin bireyler tarafından benimsenip davranış hâline getirilmesi gerekmektedir. İnsana,
hayvana, adalete, sağlığa, emeğe, toplumsal huzura, kültüre ve doğaya ve daha birçok değere
duyarlık göstermek, sosyal bir varlık olan insanın en temel sorumluluklarındandır. Bu
duyarlıkların çocuklara aktarımı huzur dolu bir toplumun vücut bulması için gerekli ve
önemlidir. Duyarlık eğitimini çocuklara kazandırmanın yollarından biri de çocuk edebiyatıdır.
Kahramanları ve konusuyla çocuğa hitap eden, öğüt vermekten ziyade değerleri sezdiren ve
bu değerlere yönelik okurlarında duyarlık oluşmasını sağlayan nitelikli çocuk edebiyatının
çocukların erken yaşta eğitilmesindeki yeri yadsınamaz. Bu anlayıştan yola çıkarak çalışmada
Fatih Erdoğan’ın çocuklar için kaleme aldığı “Sihirli Kitaplar” serisindeki 11 kitap; Aslan
(2013), Alamdar ve Süngü (2017), Karakuş Tayşi (2019)’nin belirlediği duyarlık alt
kategorileri listesi ve araştırmacının da ekledikleri, değiştirdikleri ile toplamda 47 duyarlık alt
kategorisi bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman
incelemesi yöntemi; verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda Fatih Erdoğan’ın Sihirli Kitaplar serisindeki 11 kitapta dilsel duyarlık, aile
bireylerine duyarlık, kitaba ve okumaya duyarlık, arkadaşlığa ve dostluğa duyarlık, çocuğa ve
çocukluğa duyarlık, insanî duygulara duyarlık, sorgulamaya ve meraka duyarlık en sık işlenen
duyarlıklar; iyilik yapmaya duyarlık, paylaşmaya duyarlık, spora duyarlık, yaşam sevgisine
duyarlık, özverili olmaya duyarlık, zamana karşı duyarlık, cesaretli olmaya duyarlık, kişisel
bilgi ve eşyaların gizliliğine ve dokunulmazlığına duyarlık ise en az rastlanan duyarlıklar
olarak tespit edilmiştir. 47 farklı duyarlık alt kategorisinden barışa duyarlık, özgürlüğe
duyarlık ve engelli bireylere duyarlık alt kategorilerine ilişkin ifadeye kitaplarda
rastlanmamıştır. Araştırma sonucunda Fatih Erdoğan’ın “Sihirli Kitaplar” serisindeki
kitapların çocukları birbirinden farklı konularda duyarlı kılacak iletilere sahip olduğu bu
bağlamda çocuğa duyarlık eğitimi kazandırmada etkili bir şekilde kullanılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duyarlık eğitimi, Fatih Erdoğan, çocuk edebiyatı.
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EXAMINATION OF FATİH ERDOĞAN'S "MAGIC BOOKS" SERIES IN THE
CONTEXT OF SENSITIVITY EDUCATION
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the series of 'Magic Books' by Fatih Erdoğan in the
context of sensitivity education. Sensitivity refers to the individual's not being unresponsive to
events or situations that occur outside his own life, and a conscious awareness of these events
or situations. The society, which has been exposed to many painful events experienced today
with the influence of social media and has taken these events for granted, has become
increasingly insensitive. This situation has also had negative consequences for children, who
are the future of society. Because a society changes and develops only as it speaks out and
reacts to the negativities and injustices experienced around it. In order to build a healthier
society, national and universal values should be adopted and made into behaviors by
individuals. Being sensitive to people, animals, justice, health, labor, social peace, culture,
nature and many other values is one of the most basic responsibilities of human beings as a
social being. The transfer of these sensitivities to children is necessary and important for a
peaceful society to come into existence. One of the ways to bring sensitivity education to
children is children's literature. The place of quality children's literature, which appeals to the
child with its heroes and subject, makes sense of values rather than giving advice and creates
sensitivity towards these values, in the education of children at an early age cannot be denied.
Based on this mentality, 11 books in the "Magic Books" series written by Fatih Erdogan for
children; the list of sensitivity subcategories determined by Aslan (2013), Alamdar and Süngü
(2017), Karakuş Tayşi (2019) and the researcher's additions and changes were examined in
the context of a total of 47 sensitivity subcategories. In the study, document analysis method,
one of the qualitative research designs; content analysis technique was used in the analysis of
the data. As a result of the research, linguistic sensitivity, sensitivity to family members,
sensitivity to books and reading, sensitivity to friendship and friendship, sensitivity to
children and childhood, sensitivity to human emotions, sensitivity to questioning and curiosity
are the most frequently covered in the 11 books in Fatih Erdoğan's “Magic Books” series;
sensitivity to doing goodness, sensitivity to sharing, sensitivity to sports, sensitivity to love of
life, sensitivity to self-sacrifice, sensitivity to time, sensitivity to courage, sensitivity to
privacy and immunity of personal information and belongings were determined as the least
common sensitivity. The statements regarding the sub-categories of sensitivity to peace,
sensitivity to freedom, and sensitivity to disabled individuals, out of 47 different sensitivity
subcategories, were not found in the books. As a result of the research, it has been concluded
that the books in the series of "Magic Books" by Fatih Erdogan have messages that will make
children sensitive to different from each other subjects, in this context, they can be used
effectively in providing sensitivity education to children.
Keywords: Sensitivity education, Fatih Erdogan, children's literature.
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STIGMATIZATION IN NAGATA KABI’S MY ALCOHOLIC ESCAPE FROM
REALITY
Öğretim Üyesi Dr. Arsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN
Artvin Çoruh Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-1089-2255
ABSTRACT
Graphic medicine, which is defined as “the intersection of the medium of comics and the
discourse of healthcare” by MK Czerwiek, combines “the principles of narrative medicine
with an exploration of the visual systems of comic art, interrogating the representation of
physical signs and symptoms within the medium” (3). Since graphic medicine arises out of a
discomfort with supposed techno-medical progress, as MK Czerwiek notes, it has given voice
to those who are not often heard and, thus, comics are considered as an ideal tool for
exploring stereotypical approaches to patients. Since comics are a powerful medium for
presenting different aspects of the person’s views, they give the artist to create his/her own
iconography of illness through playing with the reader’s perception and to determine, if not at
all, how her illness is perceived by others considered to be healthy. Another crucial aspect of
narrative medicine, verbal or visual or both, is that its emphasis on narrative medicine as
clarifying the temporal dimension in illness stories. The temporal dimension is closely related
to the sense of embodiment and identity as well as space since the perception of body and
space as the place where such a perception affects the formation of identity. In a sense,
making autopathographies is, indeed, creating verbal-visual representations of the individual’s
formation of identity, specifically with those classified under the broad category of mental
illness. Thus, it comes out that memoirs cover a significant space reflecting the individual’s
effort to express what s/he is going through by using visual and verbal elements desperately
with the hope that she may be heard. In this study, I will focus on award-winning manga
artist Nagata Kabi’s My Alcoholic Escape from Reality, where she attempts desperately to
posit her “self” not only in mental illness (ADHD, Depression, Eating Disorders), if possible,
but in her critical illnesses (Pancreatitis, Fatty Liver). In a manga diary of an artist suffering
from addiction, the ever-present dichotomy between mind and body underlines the process of
seeking the creative self in the world, the reality of which is unbearable. For this purpose, I
will specifically focus on how psychiatry achieves treating the disorder in the era of
antidepressants; however, my discussion will be on how the patient becomes invisible in the
“healing process” where her subjectivity and selfhood are denied.
Keywords: graphic memoir, subjectivity, visibility
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POST-POZİTİVİST BİLİM ANLAYIŞININ TEMELLERİ ÜZERİNE
Dr. Ömer Fatih TEKİN
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü
ORCID: 0000-0002-1142-2706
Özet
Bilim, bilimsel ilerleme, gelişim, yöntem gibi konularda düşünen bilim felsefecileri Hegel’in
spekülatif felsefesinin iddiaları karşısında dünyayı anlama noktasında daha sade, açıklayıcı,
net ve mantıksal ifadeler ortaya koymayı hedeflemişti. Hatırlanacağı gibi, A. Comte ve
pozitivizm sadece bilim alanında değil aynı zamanda toplumda da bir karşılık bulmuş ve
merkezi bir konuma yerleşmişti. Ardından neo-pozitivizm ya da mantıkçı empirizm, mantıkçı
pozitivizm gibi isimlendirmelerle popülerlik kazanmış olan Viyana Çevresi düşünürleri,
metafiziği de ortadan kaldırıp; doğa hakkında anlamlı ifadeler kullanmak için olguya karşılık
gelen mantıksal formatta oluşturulmuş önermeler ortaya koymamız gerektiğini belirtmişlerdi.
Böyle olunca, felsefenin ve pek tabi bilimin alanı, inceleme nesnesi oldukça daralmış ve çoğu
olay ve şeyler (olgular) hakkında konuşamama, onları açıklayamama gibi durumlarla
karşılaşmışlardı.
İşte Poincaré, Duhem, Koyre ve Kuhn gibi filozoflar yukarıda bahsettiğimiz tarzda bir
‘bilimsel felsefe’ yapabilmenin yetersiz ve eksik kaldığını görerek; post-pozitivist bir
yaklaşım öne sürerek bilimi ve doğal olarak felsefeyi bu girdabın içinden çıkarmayı
denemişlerdir. Yeni tarz yapılmaya çalışılan bilim felsefesi artık bünyesinde her şeyden önce
metafiziği barındırmayı; bilimsel çalışmaların sonuçlarını incelemekten çok sürecine
odaklanmayı böylece tarihi incelemeyi; rasyonel ifadeler kadar irrasyonel ifadeler ve objelerin
bilimin her anında rol oynayabileceğini salık vermiştir.
Bu bakımdan, bu sunumda Poincaré, Duhem, Koyre ve özellikle Kuhn bağlamında postpozitivist bilim anlayışının nasıl oluştuğunu ve günümüzdeki yansımalarını incelemeye
çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: post-pozitivizm, Poincaré, Duhem, Koyre, Kuhn
ON THE FOUNDATIONS OF POST-POSITIVIST UNDERSTANDING OF SCIENCE
Abstract
Philosophers of science, who thought about science, scientific progress, development and
method, aimed to put forward simpler, explanatory, clear and logical statements in terms of
understanding the world in the face of the claims of Hegel’s speculative philosophy. As it will
be remembered, A. Comte and positivism found a response not only in the field of science but
also in society and took a central position. Then, the philosophers of Vienna Circle, who
gained popularity with names such as neo-positivism or logical empiricism, and logical
positivism, also eliminated metaphysics; they stated that in order to use meaningful statements
about nature, we need to put forward propositions formed in a logical format corresponding to
the phenomenon. As such, the field and object of study of philosophy, and of course science,
narrowed considerably, and most of them faced situations such as not being able to talk about
or explain events and things (facts).
Here, philosophers such as Poincare, Duhem, Koyre and Kuhn saw that being able to make a
‘scientific philosophy’ as we mentioned above is insufficient and incomplete; they tried to
pull science and also certainly philosophy out of this vortex by putting forward a postpositivist approach.
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The philosophy of science, which is tried to be a new style, suggested that now includes
metaphysics first of all; focusing on the process rather than examining the results of scientific
studies, thus examining history; irrational expressions and objects as well as rational
expressions can play a role in every moment of science.
In this regard, in this presentation, I will try to examine how the post-positivist understanding
of science was formed in the context of Poincare, Duhem, Koyre and especially Kuhn and its
current reflections.
Keywords: Post-positivism, Poincare, Duhem, Koyre, Kuhn
Giriş
Bilim felsefesi çalışmalarında genel olarak bilimi inceleme nesnesi yapan iki tür eğilimin
olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, pozitivist yaklaşımdır. Bu yaklaşım, özellikle bilimsel
yöntemin gerekliliği ve bilim etkinliğinin sonucu olan ürün ile ilgilenir. Pozitivizm, bilimsel
yöntem ile elde edilen veriler üzerinden ortaya çıkan bilimsel sonuçların doğayı anlamada ve
çevremizi değiştirip dönüştürerek, insanlığın sözüm ona uygarlaşmasında en önemli kaynak
olduğunu iddia eder. Bu bakımdan, bilimsel ölçüt ortaya koyarak bilimsel olan ile olmayanı
ayırır. Doğrulama ya da yanlışlama ölçütü kullanılarak; bilimsel yöntem için dayanak
oluşturur. Yöntem olarak da tümevarım yöntemini savunurlar. Resmi muhalif olarak
adlandırılan Popper tümdengelim yöntemini savunmuştur. Böylece, bilimi sınırlandırarak
onun etkinlik alanını daraltmasıyla metafizik ögeleri inceleme nesnesi olmaktan
uzaklaştırırlar. Bilim, sadece olgusal olan şeyler üzerinde çalışma yapar. Bu bağlamda felsefe
ise, olgusal olan şeylerin anlamlılığı sorunu üzerinden kavramsal bir çerçeve oturmaya
çalışarak; kendisini bilimselleştirmeyi dener. Tabi ki, bu durum oldukça sorunlu ve hem
bilimi hem de felsefeyi sınırlandırdığı için bulanıma sokmuştur. Bu ortamda, bilimin farklı
türde ilerlemesi gerektiğini iddia eden yeni bir yaklaşım oluşmuştur. Post-pozitivizm olarak
adlandırılan bu yaklaşım, pozitivizmin hatalarından ve eksikliklerinden doğmuş olsa da ona
bir alternatif olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, post-pozitivizm nerdeyse kategorik
olarak pozitivizm karşıtı olarak bile değerlendirilebilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, pozitivist
bilim anlayışı nesnel, rasyonel, yöntemi ve ölçütü olan bir yaklaşım iken; post-pozitivist bilim
anlayışı öznelliği irrasyonel öğeleri ve yöntem konusunda çoğulculuğu savunur. Bilimin içine
tarihi, kültürü, sosyoloji ve psikolojiyi sokarak sonuç olan üründen çok sürecin önemini
vurgulamayı ister.
Bilimsel çalışmalarda post-pozitivist yaklaşımın ortaya çıkmasını sağlayan en önemli
filozoflar ve bu filozofların temel görüşleri bu yazıda detaylandırılacaktır. Bu bakımdan,
öncelikle Poincare’nin bilim tarihi temelli anlayışı ve pozitivizm eleştirisi incelenecektir.
Ardından Duhem’in görüşlerini yine tarihsel olarak bilime bakış açısı aracılığıyla bilime
yönelttiği farklı yaklaşımı konu edinilecektir. Duhem’den sonra Koyre incelenecektir. Koyre
bir bilim tarihçisi olarak bilim felsefesine klasik gözlüklerle bakmak yerine çok boyutlu
gözlerle bakabilme yeteneğine sahiptir. Böyle olunca, pozitivizmin iddialarının eksik ve
yetersiz olduğunu söyleyecek ve bilim anlayışını post-pozitivist bakış açısıyla geliştirecektir.
Nihayetinde, uylaşımcı bilim anlayışını merkeze alarak bilime yönelen ve bilim etkinliğinin
sürecini inceleyen Kuhn’un anlayışı detaylandırılacaktır.
Böylece, bu çalışmada, pozitivizmin eksikliği ardından gelişen post-pozitivist bilim
anlayışının temelleri bazı önemli filozoflar aracılığıyla verilmeye çalışılacaktır.
Pozitivist Bilim Anlayışı
Spekülatif felsefenin ardından bilimsel gelişmelerle birlikte pozitivist rüzgâr felsefe başta
olmak üzere hemen hemen bütün disiplinlerin üzerinde esmeye başlamıştı.
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Olgulara yaslanan, meta düzeyde açıklamalardan kaçınan bu bakış açısı bilim dünyasında da
kendisin hissettirmiştir. Pozitivizmin merkezinde bulunan en önemli kavramlar ise bilim
alanında etkinliklerin yöntemini belirlemek ve bilimsellik ölçütünü koyabilmektedir. Böyle
olunca bilim insanın tüm inançlarını bir kenara bıraktığı, gelenekten uzaklaştığı, ideolojisini
terk ettiği ve belki de en önemlisi metafizik kurmacalardan kaçındığını belirtilebilir. Bilim
insanı, pozitivizme göre, toplumsal olsun kişisel olsun tüm sübjektif özelliklerinden sıyrılarak
bilim yapan kişidir. Bilim insanı nesnel bilgiye sade ve sadece metafizik düşüncelerden,
psikolojik kaygılardan ve sosyolojik tanımlamalardan sıyrılması şartı ile ulaşabilir. Bu nesnel
bilginin en önemli ölçütüdür.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi bilgiye ulaşmak için pozitivizm deneyi öne süre ve bilginin tek
kaynağını olgulara dayanan deney olarak gösterir, bu bakımdan pozitivizm empirizme
yaslanır. Comte’a göre “pozitivist bilim anlayışına göre, artık bize güçlerimizin ölçüsünü
gösterebilen yalnızca deneydir” (Comte, 1974: 36).
Bilim derken pozitivizm doğa bilimlerini anlar. Doğa bilimleri ise pozitivizme göre dış
dünyada gerçek olduğunu söylediğimiz her şeyi bilebileceğimiz dile getirir. Böylece, dış
dünyada bulunan olgular hakkında bilemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.
Comte, pozitivizm önerirken, yaşadığı çağın sorunlarını çözmek amaçlı, toplumsal bir
perspektif göz edilerek yaklaşımını oluşturmuştur. Comte’un düşüncesi, toplumu reformdan
geçirmek ve yeni kurallar dâhilinde toplumsal normlar bütünü oluşturmaktır. Böyle bir
normlar bütünü yeni bir bilimi gereksinir ve yeni bir yasalar bilgisini. Yepyeni bir bakış
açısıyla oluşturulmuş felsefi bir zeminde yükselen toplumsal sorunları çözme girişimi
pozitivist felsefe aracılığıyla meydana getirilebilir. Comte’un arzuladığı bu tarz bir toplumsal
reform gerçekleştirebilecek bilimi kendisine paye olarak biçmiş pozitivist bakış açısı ile
örülmüş bir toplum bilimidir. Böylece, pozitivizm, felsefenin sadece bir alt çalışma alanı
olarak görülmeyecek toplumsal sorunların çözümünde kilit rol oynayan bir perspektif olarak
karşımıza çıkacaktır.
Comte, doğada olduğunu düşündüğü olgular arasındaki sabit ilişkileri açıklamak için
pozitivist bir bakış açısı aracılığıyla deney ve gözlem yaparak doğa yasalarını
bulabileceğimizi düşünür. Deney ve gözlem pozitivizm için mutlaktır ve bilimin yöntemi de
deneysel yöntemdir. Elde edilen bilgi de böylece pozitif bilgi olacaktır. Zihinsel dönüşüm ve
böylece toplumun değişip düzenlenmesi yukarıda bahsedilen pozitif bilgi sayesinde
olabilecektir. Bu bakımdan pozitif bilgi tarihsel açıdan insanlığın erişebildiği en yüksek bilgi
seviyesi olması bakımından evrimsel ve devrimsel boyutta önemli bir bilgi olarak
düşünülebilir.
Comte, toplum merkezli bir anlayışı geliştirerek; bilimi toplum için kullanması ve bilimsel bir
toplum oluşturmaya çalışması, felsefe camiasında da dikkatle izlenmiş ve felsefenin de tıpkı
toplumun dönüştüğü bu bilimsellik modeline katılması için çabalar meydana getirilmiştir.
Böylece neo-pozitivist bilim anlayışı doğmuştur.
Neo-Pozitivist Bilim Anlayışı
Fransız Devrimi her alanda etkisini belirttiği gibi bilim alanında da büyük dönüşlerin
yaşanmasına kapı aralamıştır. Modern bakış açısı ile bilimler artık birer ayrı disiplin haline
gelmiş ve branşlaşmış; bunun etkisi felsefede de meydana gelmiştir. Platon, Hegel gibi büyük
anlatılar yerini minimal bir bakış açısı ile çözülmeye ve belirli çerçeveler ekseninde
çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Modernite aracılığıyla çözülen felsefe de parçaları özenle
biçimlendirmeye çalışan bir alan olarak görülmüştür (Magee, 1979: 169). Böylece, Hegel’in
spekülatif idealizmden sıyrılıp modernizmin de büyük bir etkisiyle, Moore ve Russell’ın
öncülüğünde yeni ve modern bir felsefe başlamıştır (Kızılçelik, 1996: 48).
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Modern felsefenin bilim ile ilgilenen kanadı 1920’lerde bilim insanları tarafından oluşturulan
entelektüel bir ortamda gelişmiştir. Viyana Çevresi olarak adlandırılan bu okulun felsefe
anlayışlarına da neo-pozitivizm denmiştir.
Viyana okulunun temel amacı, bilim dünyasında var olan ve geçmişten beri süre gelen
belirsizlikleri ortadan kaldırarak aydınlık bir dünya yaratmaktır. Bu dünyada doğru ve yanlış,
bilim ve bilim dışı kesin çizgiler ile birbirinden ayrılacak, felsefenin insanların önüne
koyduğu sisli ve bulanık dünya ortadan kaldırılacak, metafiziğin var olan tortuları bilimden
ayıklanacak ve bilim ile felsefe yeniden tanımlanacaktır (Akkaya, 2012: 6). Mantıksal
pozitivizm sayesinde din, inanç ve önyargıların bilimden soyutlanması gerçekleştirilecektir.
Mantıksal pozitivizmin metodolojik yaklaşımı doğrulama ölçütüne yaslanan tümevarım
yöntemidir. Doğrulama süreci tek tek tikel gözlemlerden hareketle temel ve genel sonuçlara
varma şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yöntem ile elde edilen veriler ancak mantıklı ve genel
geçer olabilmektedir (Alikılıç, 2021: 48-49).
Neo-pozitivist bilim yaklaşımı, bilim etkinliğinin yöntemini tümevarım olarak benimsemiştir.
Aynı zamanda, tümevarıma dayalı bilimsellik ölçütleri de doğrulama ölçütüdür. Bilim bu
yöntem ve ölçüt sayesinde anlamlı önermeler kuracak ve önermeler kesinlik kazanacaktır.
Anlamlılık ve kesinlik aracılığıyla bilimden metafizik ve teolojik önermeler atılacak, bilim
pür bir şekilde doğruluk peşinde koşabilecektir. Böylece, bilim birikimsel bir model ile
doğrusal bir çizgide ilerleme sağlayacak ve dünyanın ve insanlığın yararına bir etkinlik olarak
kayıtlara geçmeyi başaracaktır.
Neo-pozitivizm, açıkça kendilerinden önceki geleneksel felsefe anlayışına savaş açmış bir
akım olarak görülebilir. Geleneksel felsefenin ana meselesi, arkhe sorunu, tanrı kavramı, ruh
gibi ispatlanması imkânsız kavramlardı. Neo-pozitivistler felsefelerinde ve zihinlerinde
öncelikle bu kavramların temizlenmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu kavramların insanlık
için herhangi bir faydasının olmadığını düşünmüşlerdir. Bu kavramlardan kurtulmanın yolu
olarak felsefenin sınırlanması gerektiğini belirtmişler. Sınır olarak bilim ile benzer bir yolu ele
alarak deney ve gözlemi seçmişler; ilk önce deney ve gözlem aracılığıyla bize anlamlı
gelmeyen bütün kavramları inceleme alanı dışına almışlardır.
Sadece deney ve gözlem aracılığıyla bize ulaşıp anlam ifade etmeyen kavramların inceleme
dışına itilmesi sorunu çözmemektedir; yapılması gereken bu tür metafizik veya anlamsız
kavramlardan kurtulmak için felsefenin dilinin ve yönteminin değişmesi için çaba
harcamaktır. Neo-pozitivist filozoflar için felsefe yaparken metafiziğin çukuruna düşmemek
için yapılması gereken en önemli şey bilimsel bir dil kullanmak ve yönteme sahip olmaktır.
Yalnızca bu şekilde felsefe yapılırsa metafizikten kurtulabileceğini düşünürler. Felsefenin dili
bu bakımdan bilimsel dil olarak mantık dilini edinmeli ve önermesel formlarda felsefi ifadeler
ortaya konmalıdır. Önermelerden oluşan bir felsefe dili, hem anlamlı olacaktır, hem de
metafiziğe düşmeyecektir. Böylece felsefe yaparken hatalarımızı daha kolay bulabilecek ve
onları düzeltebilecek bir ortama sahip olabileceklerini düşünürler.
Pozitivizmin tek gerçeklik olarak sunulması, bu sayede bir bilim tekeli oluşması, bu bilim
tekelinin iktidar ve egemen güç tarafından denetim altına alınması post-pozitivizmin bilimde
kendine yer bulmasına neden olmuştur. Belirsizlik, görecelik ve rastlantısallık kavramlarının
bilimde yerleşmesi, modern bilim anlayışının temel öğeleri olan nedensellik ve obje-süje
ayrımını tamamen yıkmıştır (Alikılıç, 2021: 56).
Bilimsel çalışmalarda özellikle 1960lardan sonra analitik felsefenin de kendisin geliştirerek
metafizik kavramları bilime sokma çabasını sonucunda artık bambaşka bir dünyada bilimsel
aktiviteler gerçekleşmeye başlamıştır. Artık bilim insanın nesnel olması, metafizik öğelerden
kaçınması gerekmemektedir.
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Aksine, bu tarz bir yaklaşım ile bilime bakmanın faydalarının olacağı bile söylenmektedir. Bu
anlayış post-pozitivist bilim anlayışı olarak inceleyeceğimiz bölümde karşımıza çıkacaktır.
Post-pozitivist Bilim Anlayışı
Post-pozitivizm terimi, post-modernizm teriminin bilim alanı içinde kullanılan 20. Yüzyıl
döneminin bir kavramı olarak karşımıza çıkar. Pozitivizm yaklaşımından türetilse de postpozitivist bilim anlayışını bir revizyonist ya da önceki yaklaşımı iyileştirip geliştiren bir
yaklaşım olarak sınırlandırmak doğru değildir. Aksine, pozitivist yaklaşımın temellerine
dinamit koyan bir yaklaşım olması bakımından pozitivizmin karşıtı ya da söz gelişi düşmanı
olarak bile görebilir.
Post-pozitivizm, post-modern felsefenin bilime yansımış bir alanı olarak karşımıza çıkan,
merkezine uylaşımcılık olarak da söylenebilen konvensiyonalizmi yerleştiren bir akımdır.
Döngüsel ilerleme ve gelişim ilkesi bu akımın modeli olarak görülebilir. Pozitivist yaklaşımın
iddia ettiği birikimsel ilerleme, üst üste birikerek yığılarak gelişen bir anlayışın aksine
ilerlemenin devrimlerle gerçekleştiği, döngüsel sıçramalar ve tarihsel geri dönüşlerin
yaşandığı sürecin geçerli olduğu bir yapı merkezli bir yapıya sahiptir. Kuhn, örneğin, bunalım
ve devrimlerle ilerlemenin gerçekleştiği iddia etmektedir. Bir paradigmadan diğerine geçiş
bilim insanlarının irrasyonel tavırlarına, sosyolojik tutumlarına, psikolojik tavırlarına bağlıdır.
Bilim dışı faktörler bilimin her anında devrededir. Bu bakımdan, post-pozitivistlere göre,
bilim yansıtıldığı gibi değil; tam tersine, bilimde ilerleme psikolojik tercihlere, sosyolojik
tutumlara ya da bilim insanının estetik kaygılarına bağlı değişir ve gelişir.
Erdoğan’a göre, “pozitivizmin karşıtı durumunda bulunan konvensiyonalizme göre, bilim
uzlaşım sağlayan bir araçtır. Gerçek, evrensel, tek bir doğru yoktur. Kuramlar ne doğru ne de
yanlıştır. Kuramlar dışsal gerçeklikten çok insan topluluklarındaki uylaşımlara, ortak
kabullere dayanır (Erdoğan, 2011: 202). Bu bakımdan, kuramların hangilerinin daha doğru ya
da geçerli oldukları arasında herhangi bir ölçüt yoktur. Dünyayı hangisi daha uygun bir
biçimde tanımlayabildiyse o kuramın daha doğru olduğu bilim camiası tarafından onaylanır.
Post-pozitivizm genel olarak bilim alanının sağduyu üzerine kurulmasını; uylaşımsal bir
etkinlik olarak görülmesini salık verir. Böylece, bilim etkinliği ile gündelik yaşantı arasında
bir yakınlaşma ve birbirini anlama başlayacak; sağduyu temelinde yapılan çalışmalar gündelik
hayattaki etkinliklerle benzerlikler sağlayacaktır. Aradaki en önemli fark ise, bilim insanları
her ne kadar sağduyu temelinde çalışsalar da uymaları gereken bir izlek ve belli başlı
yöntemlerdir.
Gözlem temelli bilim anlayışı olarak ele alınan pozitivist yaklaşım tümevarım yöntemi
aracılığıyla tek tek tekil olgulardan genellemelere giderek bilim yapıyorlardı, fakat postpozitivist bilim insanlarına göre deney bize her zaman doğruyu gösteremez ve bazı deney
sonuçlarından genel ifadelere erişilemez. Yöntem açısından tek bir yöntemin kullanışlı
olmadığı belirten post-pozitivist felsefecilere göre, gerçeklik denen kavram bile eleştirilebilir
ve böylece büyük öykülerin insanlığa herhangi bir faydasının olamayacağı ortaya konabilir.
Post-pozitivist felsefecilere göre, bilim insanları sanılanın aksine çoğu zaman objektif
olamazlar. Sosyolojik, kültürel ya da psikolojik durumlarına bağlı olarak yanlı görüş
belirtebilirler. Bu bakımdan, post-pozitivist felsefecilere göre saf anlamda objektiflik hiçbir
zaman gerçekleşemez. Bu bakımdan, pozitivizm ile post-pozitivizm birbirlerinden neredeyse
tamamıyla farklılıklar taşıyan iki yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Post-pozitivizmi genel hatlarıyla belirtmek gerekirse şu maddeler halinde söylenebilir:

Bilimde tek bir doğru yoktur.

Bilime kesinlik yoktur.

Bilimde tek bir yöntem yoktur.
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Yapılan tüm gözlem ve deneylerin yanılma payı vardır.

Her bilim insanının kendisine has sosyolojik, psikolojik, kültürel özellikleri,
deneyimleri vardır. Bilim insanı, bu özellikleri ve deneyimleri üzerinden kendi bakış açısını
geliştirerek bilime katkı sağlayabilir.

Bilim insanı nesnel olamaz. Bilim insanları da bir coğrafyada doğarlar, bir sosyal
çevrenin içine düşerler.
Bazı bilim insanları Poincaré, Duhem ve Koyre gibi, pozitivist bilim anlayışının merkezi
tezlerine karşı çıkarak; bilim tarihine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirtirler.
Pozitivizm, yönünü sadece doğa bilimlerine dönüp, sosyal bilimlere kapıyı tamamen kapattığı
için aynı zamanda bilimin rasyonel kavramlar kadar irrasyonel kavramlarla da çalışabileceğini
vurguladıkları için post-pozitivist bilim anlayışı adı altında bir bilim anlayışı geliştirmişlerdir.
Bilim tarihi temelli bilim anlayışında bilimde mutlaklık, kesinlik yerine yaklaşım doğruluk
kavramı ön plana çıkarılacağından bilim ile gündelik hayat arasında kopan ilişki tekrar sağlam
bağlarla birleştirilebilecektir. Böylece, metafizik öğeleri de devreye alabilmek bilime yeni
ufuk açıcı düşünceler doğurabileceğinden bilim olgusu ile birlikte felsefenin de alanı
genişletilmeye çalışılmıştır.
Şimdi sırasıyla post-pozitivist bilim anlayışına sahip olan filozofları bilim anlayışları
merkezinde ve pozitivist gelenek ile girmiş oldukları etkileşim ve eleştirellik bağlamında
incelemeye başlayabiliriz. Önceliğimizi Poincare’ye verebiliriz.
Poincare’nin Bilim Felsefesi
Poincaré, bir bilim tarihçisi olarak bilim etkinliğinin tarihsel olarak incelenmesi gereken bir
etkinlik olduğunu söyleyen ilk kişilerden biri olması bakımından önem taşımaktadır. Tarihi
bilim etkinliğinin merkezine koyması onu pozitivist anlayış karşısından post-pozitivist bir
anlayışa sahip bilim insanları arasına yerleştirir. Onun fizik hakkında vardığı sonucu aslında
bütün bir bilim hakkında diye görmek de olanaklıdır (Güzel, 2010: 25).
Poincaré bilimi görünüşler üzerine yapılan yargıların oluşmasına sağlayan perdenin
arkasındaki görüşler çeşitliliği ve bağıntılar toplamı olarak görür. Bilim ona göre,
görüngülerin görünmez bir bağ ile birbirine bağlı olduğu ama görünür dünyada birbirinden
ayrı gibi görünse de onları birbirine bağlayan bir bağ olarak tasarlanır (Poincaré, 1989: 209).
Poincaré, doğal olayların doğal bir şekilde birbirleriyle bir araya gelmeleri sonucu bilimsel
olay olarak adlandırıldığını belirtir. Doğal olayların bilimsel olay haline gelip belirli bir dil ile
ifade edilmesine de bilimsel olgu denmektedir.
Poincaré, “bilim tarihine bakılınca, kuramların ömürlerinin bir gün sürdüğü görülür; sanki
enkaz üstüne enkaz yığılır gibidir. Kuramlar bir gün doğar, ertesi gün moda olur, daha ertesi
gün klasikleşir, sonra yaşlanır, nihayet unutulurlar. Evet, yok olan kuramdır ama onların
içindeki kimi şeyler –sahici ilişkiyi bildirdiği yerler– yaşamaya devam eder” (Poincaré, 1997:
246).
Böyle bir bakış açısıyla, yasa dediğimiz sarsılmaz kuramların yaklaşık birer doğruluk
oldukları söylenebilmektedir. Bu tavır ise, yasaları kesin, mutlak ve değişmez olarak gören
bilimin nesnel bir zeminin olduğunu savunan pozitivist yaklaşımdan tamamıyla farklı bir
anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır (Güzel, 2010: 30).
Çürütülmüş bir varsayımın ya da kuramın, doğru olduğu sanılan bir kuramdan daha faydalı
olabileceğini savunan Poincaré, çürütülmüş bir kuramın en azından kesinleşmiş bir sonuç
olarak karşımıza çıkan bir deneyin gerçekleşmiş olduğunu göstermiştir. Bilimsel ilerleme bu
bakımdan yavaş bir şekilde gerçekleşmektedir ancak bu ilerlemenin belirli bir sürekliliğinin
olduğu söylenebilir. Bilim insanları, kuramlarının çürütülmeleri sonucunda zamanla daha az
hatalı kuramlar geliştirmekte ve daha cesur olabilmektedirler.
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Böylece, bilim alanlarında da bir genişleme sağlanabilecek, yeni yeni tartışma konuları ve
bilimsel çalışma konuları meydana gelecektir. Böylelikle, bilimsel ilerleme artabilecek,
kazanımlar çoğalabilecektir.
Poincaré, post-pozitivist bilim anlayışını savunurken; bilimin kutsal inanç hale getirilmesi ve
pozitivist yaklaşım çerçevesinde bilimin ürettiği bilginin mutlak, zorunlu ve kesin olduğunun
düşünülmesi karşısında doğru dediğimiz şeyin olsa olsa yaklaşık bir değerinin olabileceğini
belirtir. Bilimi ancak bilim tarihi aracılığıyla anlayabileceğimizi savunan Poincaré, deneyin
önüne de kuramı getirmiştir. Deney yaparak bilim yapılmaz, kuram yüklü deney yapılabilir
ona göre. Bu tarz bir bilim tasarımı, ardından gelenleri de oldukça etkilemiş ve çağın sorunları
karşısında bilimi kutsayan bir pozitivist yaklaşım ile sorunların çözülmediği gibi arttığını
gözlemlemiştir. Poincaré, bu bağlamda, Duhem, Koyre ve Kuhn’u bilim etkinliğinin yapılma
şekli ve bakış açısı bakımlarından oldukça etkilemiş bir filozoftur.
Duhem’in Bilim Felsefesi
Dümen, Poincare’den farklı olarak bilim anlayışını ve bilim tarihine bakışını özellikle fizik ve
fizikteki gelişmeler üzerinden temellendirmeye çalışır. Böylece, Duhem için fizik üzerine
bahsi geçen herhangi bir kuram bilimsel kuram olarak da düşünülmelidir (Güzel, 2010: 36).
Duhem, Poincare’nin bilim anlayışı ile benzer bir şekilde hareket ederek; pozitivist geleneğin
yıkımını ve yerine sosyal perspektifin ve uylaşımsal bakış açısının geçmesi gerektiğini
belirtir. Bu bağlamda, doğruluk, mutlaklık, kesinlik gibi kavramları bilimsel yasalar
bağlamında kuram ile nesnesi arasında kurulacak uygunluk açıklaması yapılırken
yumuşatarak doğruluğa yakınlık kavramı ile ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Poincaré
gibi Duhem için de boş bir deney anlamsız bir çabadır; olması gereken kuram yüklü deneyin
sonuçlarının incelenmesidir. Duhem’in bu söyledikleri temel olarak Poincare’nin
söyledikleriyle örtüşür, Duhem’in yeniliği ontoloji kavramını tekrar bilimin merkezine
koymak isteğidir. Duhem, bilimin ontolojik bir zemininin olduğunu ve bu zemin sayesinde
bilim etkinliğinin gerçekleştirilebildiğini dile getirir. Bu bakış açısı, kendisinden sonra gelen
Koyre ve özellikle Kuhn gibi uylaşımcı filozofları oldukça etkileyecek ve bilim felsefesi
oldukça renkli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkacaktır.
Duhem, bilim felsefesinde Popper’ın ileri sürdüğü kesin yanlışlama ölçütünün deneysel olarak
olanaksız olduğunu iddia etmesi bakımından önem taşımaktadır. Bilimsel etkinlikte bilim
insanlarının karar verme yetilerinin çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını
söylemesi, Duhem’i diğer benzerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Kabadayı’ya göre,
“yöntemsel kararların iki türü vardır: İlk türde, deney yapılır ve kuramın belli bir varsayımını
değiştirmeye karar verilir. İkinci türde ise, bilim insanları topluluğu tüm kuramı yanlışlamak
için sağduyularıyla karar verirler” (Kabadayı, 2010: 38). Böylece, bilimsel bir kuramın
yanlışlama sonucu çürütülmesi yöntem boyutuyla değerlendirildiğinde uylaşımsal bir kararlar
bütününe bağlıdır.
Duhem, deneyi basit bir şekilde dış dünyadaki herhangi bir olgunun gözlemlenmesi olarak ele
almaz; ona göre deney, olgunun kavramsal bir boyutta kuramsal bir çerçevede yorumlanması
ve gözlemlenmesi ile gerçekleşen kapsamlı bir yöntemdir. Böylece gözlemi gerçekleştiren
bilim insanı tarafından gözleme yüklenen kuramsal boyut değer taşıyacak ve gözlem nesnesi
ve mantık dili ile elde edilen veriler arasında kurulan çok özel ilişki ile bilimsel yargılar elde
edilebilecektir (Duhem, 1954: 147):
Poincare’de olduğu gibi, Duhem için de bilim etkinliğinin ulaştığı son ürünler olarak yasalar
ve doğal olarak kuramlar ve varsayımlar mutlak, kesin doğruluklar değil; olsa olsa yaklaşık
doğruluklardır.
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Bilim etkinliğinin verebileceği en üst bilgi, bilim etkinliğinin başladığı anda hipoteze veya
varsayıma yüklenen öngörünün kullanılan yöntemler ve uygulana ölçütler ile deneyler
sonucunda elde edilen veriler ile uyumlu halde bulunmasıdır. Uylaşımsal olarak bili
etkinliğini gerçekleştirirken bilimsel kuramların yaklaşım bir doğruluk paylarının olacağını
akıldan çıkartmamak gerekir. Yaklaşık doğruluk, Duhem açısından kuramların ya da bilimsel
yasaların görece ve geçici bir kavramsal bütünlüğe sahip olduklarını göstermektedir. Duhem,
dış dünyadaki bir bütün olarak gerçeklik erişilemez olandır ve bilim insanının yetenekleri onu
elde etmede yetersiz kalır. Yapılacak olan olgular arasındaki ilişkileri kestirebilmek,
doğruluğa biraz daha fazla yaklaşabilmek işleyiş hakkında bazı genellemelere ulaşmayı
hedeflemekten başka bir şey değildir.
Önyargılar Duhem için oldukça öneme sahip, bilim insanının çalışmalarına yön verebilecek
temel verilerdir. Bu bakımdan, deneysel açıdan ya da tarihsel çalışma alanlarında hali hazır
verilere sahip olmak beklenen bir gerekliliktir. Duhem, bilimin kaynak olarak esinlendiği
irrasyonel, metafizik, sezgisel verilerin olduğunu söyler. Duhem aynı zamanda, “tarihsel
yöntem de insan zihnini (bilimsel) varsayımları anlayıp benimsemeye hazırlayan verimli bir
yöntemdir. Bunun için de, bilimsel bir kavramın geçmişini, çözmeye çalıştığı sorunları tam
olarak kavramak için bilim tarihini hesaba katmak gerekir” (Güzel, 2010: 36) der.
Koyre’un Tarihselci Bilim Felsefesi
Bilim anlayışını matematik bilimi temelinde ortaya koyan Poincaré ve fizik bilimi temelinde
anlayış benimseyen Duhem’in bilim tasarımlarından oldukça farklı bir bakış açısına sahip
olan Koyre, kendisine has bilim yaklaşımını bilim tarihinden esinlenerek ortaya koymaya
çalışmıştır. Koyre, hem bir bilim tarihçisi hem de bir bilim felsefecisi olarak hareket ederek
bilim tarihi disiplinini bilim felsefesine yedirerek çalışmalar yürüten post-pozitivist
yaklaşımın öncülerinden olan bir filozof olarak düşünülür.
Koyre, bilimin özellikle neo-pozitivist bilim anlayışının savunduğu gibi olmadığını bilim
tarihine dayanarak göstermiştir. Koyre’ye göre, “bilimin kendine özgü bir yaşamı, içkin bir
tarihi vardır ve bilim ancak bilimin kendi sorunlarına, kendi tarihine bakarak anlaşılabilir”
(Koyre, 1994: 190).
Koyre, önceki post-pozitivist filozoflar gibi bilimi rasyonel, mantık çerçevesinde işleyen,
mutlak bilgiler üreten bir etkinlik olarak görmez. Aynı zamanda bilimsel ilerleme ve gelişme,
pozitivistlerin iddiaları gibi düz bir çizgi gibi ileri doğru hareket etmez. Bilim tarihine şöyle
bir baktığımızda görebileceğiz ki, bilim geriye dönüşlere, duraklamalara, dönemeç ya da
sarmallara ya da sapmalara maruz kalmıştır. Bu bakımdan, Erdoğan’a göre “daha da önemlisi,
akıl dışı, mantık dışı, dinsel, büyüsel, metafizik, estetik ve elbette felsefi kaygıların da
bilimsel gelişmelerin tarihinde önemli bir yeri vardır” (Erdoğan, 2009: 10).
Koyre, pozitivistlerin aksine, bilimin sonucuna bakmaz; sürecine bakar. Süreç esnasında bilim
etkinliğinde gerçekleşen sosyolojik, psikolojik tarihsel yönleri, ilgileri bağlamsal ilişkileri
irdeler. Bu bakımdan, bilim tarihinin detaylı bir incelemesinin yapılması bilim etkinliğinin
kendisinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Koyre, bilime bir çözümleme yapılarak
ulaşılabileceğini; kavramsal çözümleme sayesinde bilimin tüm unsurları hakkında bilgi
edinebileceğimizi iddia eder. Böylece, bilimin temelinde bulunan metafizik, teolojik,
sosyolojik ya da felsefi kökler gün yüzüne çıkarılabilecektir. Kabadayı şöyle der: “bilim tarihi
bize evrensel bir bilim olduğu anlayışının temelsiz olduğunu göstermiştir. Bilimde devrimleri
benimseyen Koyre, “bilimsel devrim” kavramının çerçevesini de çizmiş ve bu kavrama
günümüzdeki anlamını da kazandırmıştır” (Kabadayı, 2010: 63-64).
Koyre, pozitivist bilim yorumuna inanmadığını açıkça ifade ettiği bilim tarihine ilişkin
yazılarında, salt deneyciliğin hiçbir yere götürmeyeceğini özellikle vurgular.
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Ona göre bilim, “kendisini gerçekliğe götüren sonsuz yolda, gerçeğin bilgisine ulaşma
amacından vazgeçerek değil, tersine onu gözü peklikle kovalayarak ilerler” (Koyre, 2006:
105).
Kuhn’un Paradigmatik Bilim Tarihi
Post-pozitivizmin öncülerinden Kuhn, bilimi nesnel kavramlar peşinde koşan bir etkinlik
olarak görülmemesini dile getirir. Pozitivistlerin aksine, bilim insanları sosyolojik, psikolojik,
ya da inançsal bazı ön yargılar taşıyabilir ve böyle değer yargılarını bilim etkinliği sırasında
nesnesine yansıtabilir. Kuhn açısından bilim olgusal boyutta olağan bilim aşamasında
birikimsel olarak ilerlese de son kertede devrimsel bir biçimde ilerleyen tarihsel süreç toplamı
olarak görülmelidir. Böylece, pozitivist bilim anlayışının temellerine pozitivist anlatıyı yıkıcı
dinamitler yerleştirmiştir.
Kuhn için bilimin çalışma şekli, yöntemi, işlevi ve sonucu ve diğer etkinliklerle ilişkisi ne
kadar önemliyse; en az o kadar hatta daha fazla bilim insanının kültürel olarak taşıdığı yetiler,
sosyolojik konumu, psikolojik tutumları da önemlidir. Bilimi ve bilim insanlarını bu
özelliklerinden sıyrılarak düşünmek olanaksızdır.
Kuhn’un, post-pozitivist bilim anlayışının genel çerçevesi ve bilimsel ilerleme şeması
aşağıdaki gibi çizilebilir:
Bilim öncesi dönem/ olağan bilim dönemi/ bunalımlar/ devrim/ yeni olağan bilim dönemi/
ardından yeni bunalımlar ve yeni devrimler …
Kuhn, bilim öncesi dönemi önceki yazılarında konu edinmese de daha sonraki eklemelerinde
kendisinden bahseder. Bilim öncesi dönem tam anlamıyla bir kaosun hüküm sürdüğü değişik
ve farklı farklı kuramların, görüşlerin birbiriyle rekabet ettiği bir dönemdir. Bilimsel
yöntemler birbirine benzese de ortaya atılan hipotezler tamamıyla birbirine karşıt
olabilmektedir. Tüm kuramlar gözlemsel ve deneysel açıdan ve bazı hesaplamalar açısından o
kadar zayıftır ki; bu dönemde yapılan aslında gözlemsel bir birikim sağlamak olarak
görülebilir.
Toplanan veriler kuramın diğer kuramlar karşısında bariz üstünlüğü ve bilim insanları
camiasının onayı ile bir kuram diğer kuramlar karşısında ön plana çıkar ve başat pozisyona
geçer. Böylece, bu kuram paradigma olarak adlandırılır. Bu kuram aracılığıyla bilim etkinliği
tanımlanır, sınırları çizilir ve çalışmaya başlar. Artık, yapılan tüm bilimsel çalışmalarda
başvurulacak esas kaynak bu kuram olacaktır. Böylece olağan bilim de başlamış olacaktır.
Kuhn’a göre olağan bilim, “olağan bilim, yani, çoğu bilim insanının kaçınılmaz olarak hemen
hemen tüm zamanını içinde harcadığı etkinlik, bilim topluluğunun dünyanın gerçekte nasıl
olduğunu bildiği varsayımı üzerine kurulu bir tanımdır” (Kuhn, 1991: 42). Kuhn olağan bilim
tanımlamasından sonra onun iki özelliğinden bahseder: “Bunlardan birincisi, rakip bilimsel
etkinlik tarzlarına bağlanmış olanları çevrelerinden koparıp, kendine çekebilecek kadar yeni
ve benzersiz olmasıdır. İkincisi ise sorunların çözümünü yeni oluşacak bir topluluğun
ilerideki çabalarına bırakacak kadar açık uçlu olmasıdır” (Kuhn, 1991: 42).
Olgunlaşmış bir bilime, tek bir paradigma egemendir. Paradigma, olağan bilim insanı
gruplarının bulmaca-çözme faaliyetini yönetir. Olağan bilimdeki paradigmanın varlığı,
Kuhn’a göre bilimi, bilim-olmayandan ayıran özelliktir. Chalmers’a göre, “Newton’cu
mekanik, dalga optiği ve klasik elektromanyetizma; bunların hepsi de paradigmalardır ve
belki de paradigmalar oluşturarak bilim olmaya hak kazanırlar” (Chalmers, 2008: 140).
Kuhn’a göre bilim insanı yeni paradigma ile birlikte “ters görüntülü mercek takan insana”
benzer (Anlı 2013a: 148).
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Paradigma, neyin araştırmaya değer olduğunu, araştırma sırasında hangi soruların ve nasıl
sorulması gerektiğini; araştırma sonucunda elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği ve
değerlendirmeye ilişkin kuralları çok önceden sınırlar (Demir, 2015: 96).
Burada önemli bir nokta, Kuhn’a göre, paradigmayı benimsemiş bilim dallarının dogmatik bir
tutum takınarak bilim yaparlar. Paradigmanın çerçevesi dışında kalan bilgilere ve yöntemlere
tamamıyla kapalıdırlar. Çünkü Kuhn, paradigmanın sorulması gereken soruları ve cevapları
önceden belirlediğini söyler. Çözümsüz herhangi bir sorun yoktur paradigma içinde. Örneğin,
bir paradigma eski bir soruyu önemsiz, akıl-dışı görebilir ve bilim dışı sayabilir (Erdoğan,
2011: 204). Nitekim paradigma, yanıtları bulunduğu kabul edilen soruların seçimi için gerekli
bir kriterden ibarettir.
Paradigmaya duyulan güvenden kaynaklanan bu kısıtlamalar sonuçta bilimin gelişmesi için
gereklidir. Paradigma dışarıya az çok kapalı ve sınırlı bir dizi sorun üzerine dikkatleri
toplamak suretiyle bilim insanlarını doğanın herhangi bir parçasını, başka türlü akla dahi
gelemeyecek kadar derinlemesine ve ayrıntılı incelemeye zorlamış olmaktadır (Kuhn, 1991:
55).
Bir paradigma içinde çalışan bilim insanının yenilik bulma gibi bir girişimde bulunması
gereksiz hatta istenmeyen bir davranıştır. Çünkü bilim insanın boşa harcayacak zamanı
yoktur, yapılması gereken işler çözüm bekleyen sorunlar, bütünleştirilmesi gereken parçalar
mevcuttur. Paradigmanın önerisi dışında kalan olgular bile bilim insanlarının dikkatlerinin
dışında kalmak zorundadır. Bu bağlamda, bilim insanları problem çözmeye çalışmalı, yeni
kuramlar ortaya atmaya çalışmamalıdır. Yeni kuramlarla uğraşan bilim insanlarına da kendi
içlerinden çok fazla eleştiri gelir. Bu konu ile ilgili olarak Kuhn’un kendi ifadesiyle
söyleyecek olursak, “olağan araştırma sürecinde ele alınan sorunların en çarpıcı özelliği,
gerek kuramsal gerek olgusal olsun, büyük değişiklikler yaratmayı hiç amaçlamamış
olmalarıdır” (Kuhn, 1991: 63).
Olağan bilim bir bulmaca çözme etkilidir Kuhn’un bilim anlayışında. Bu bakımdan, olağan
bilimde bilim insanlarının yaptığı da bilime birikimsel katkıda bulunmaktır. Böyle
bakıldığında, pozitivistler gibi bilimin birikimsel ilerlediği tarzı bir yaklaşım olarak Kuhn’un
yaklaşımının olduğu söylenebilir. Fakat bu yanlıştır, Kuhn birikimsel olarak sadece olağan
bilimde yapılan etkinlikleri görür. Bilimin birikimsel ilerlediği düşüncesine tamamıyla karşı
çıkar. “Bir paradigmanın sağladığı kavramsal araçlar, yine aynı paradigmanın belirlediği
sorunları çözümlemekte yeterli oldukları sürece, bu araçların güvenli kullanılması sayesinde
bilim en hızlı ilerlemesini kaydeder ve sorunların en derinlerine kadar işleyebilir.” (Kuhn,
1991: 92-93).
Bunalımlar paradigma ile doğanın uyumunun bozulması, paradigmaya bağlı yapılan bilimsel
etkinliklerin doğada bir karşılık bulamaması sonucu meydana gelir. Paradigma ve
paradigmanın yapısı tam da böyle bir ilişkiye yaslanarak kendisini var eder. Bu uyumun
ortadan kalkması zorunlu olarak bunalıma yol açacaktır. Olağan bilimi tekrar
düşündüğümüzde aslında bilim insanlarının yaptıkları bilimsel çalışmalar paradigma ile doğa
arasındaki bağı daha da derinleştirmeye çalışmaktı. Çünkü “hiçbir paradigma ele alınan
sorunların hepsini tam olarak çözemez” (Kuhn, 1991: 96). Ortaya çıkan problemleri
paradigmanın kavramsal çerçevesi içinde çözmek paradigmaya bağlı bilim insanlarının en
önemli görevini oluşturur. Nitekim bu problemler sadece çözülmeyi bekleyen bulmacalar
olarak görülür ve olağan bilim döneminin en belirgin özelliğini de bu bulmaca çözme
etkinlikleri oluşturur. Bu dönemde, yani olağan bilim döneminde, paradigma içindeki
aksamaları gösteren ve çözülemeyen aykırı örneklerin var olması dahi paradigmaya olan
güveni sarsmaz (Erdoğan, 2006: 310). Bu yüzden de, aykırı örneklerin çözülememesi bilim
insanlarının başarısızlığı olarak görülür.
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Kuhn, aykırılıkların önce görülmediğini, bilim topluluğu tarafından ilgi alanı dışına atıldığını
belirtir. Ancak, artık aykırılıklar o kadar çoğalmıştır ki, gözlemsel boyutta olsun kuramsal
boyutta olsun sorunlar artık masanın üstündedir. Kuhn, böyle zamanları bilimsel keşif
zamanları olarak tanımlar. Sorunların ve aykırılıkları keşfi ile artık paradigma ile doğa
arasında bir uyum aranmamaya aksine; yeni paradigma arayışına başlanmıştır.
Bunalım ve devrim dönemlerinde Kuhn’a göre, rasyonellik bakış açısı da yerini
irrasyonaliteye, bazı özel durumlara, sosyolojik, psikolojik kültürel durumlara bırakır.
Metafizik kavramların bilim insanlarına yardımcı olabildiği, onlara farklı bakış açıları
sağlayabildiği bu bunalım ve devrim dönemlerinde yenilikler ön plana çıkar. Kuramlar tekrar
birbiriyle sıkı bir rekabete girer.
Kuhn’a göre bilime yön veren etmen, bilim insanlarının psikolojik ve sosyolojik özellikleridir.
Bilimsel bulguları denetleyecek evrensel bir ölçüt, üst dil, tarih üstü matematiksel bir
mantığın hâkim olduğu bir süreç yoktur. Bilimsel yasalar bilim insanlarının arasındaki
uylaşım sonucu üretilmektedir (Anlı, 2013b; Ataman, 2008; Yanık, 2008). Bilim insanları
birbiriyle yarışan çeşitli kuramları karşılaştırarak bir kuram üzerinde uylaşımda bulunurlar.
Kuhn’un bu düşünceleri ile birlikte artık ne bir gerçek ne de tek bir geçerli bilim olmaktadır
(Alikılıç, 2021: 51).
Sonuç
Pozitivizm, Comte ile birlikte bir gerçeklik olarak karşımıza çıktığı zamanda ileri sürdüğü
düşünceler ile insanlığa çağ atlatabilecek; insanlığı uygarlaştırabilecek; toplumu değiştirip
dönüştürerek yeni bir toplum anlayışı inşa etme idealini planlayarak insanlığa bir umut kapısı
aralamıştır. Bilimin tüm sorunları çözeceğini, bu yüzden bilime ve ortaya çıkan ürüne
bakılması gerektiğini salık vermişlerdi. Bu ürünün ortaya çıkarılmasında kullanılacak bilimsel
yöntem tümevarım; ölçüt ise doğrulama ölçütü olarak benimsenmişti. Bilim insanı bilimsel
çalışmasını yürütürken sanki bir robot gibi kişisel tüm özelliklerini, sosyolojik, psikolojik ve
kültürel arka planını laboratuvara girmeden önce dışarıda bırakacak, saf bir şekilde, nesnellik
gözetilerek bilimsel çalışmasını gerçekleştirecekti. Bu bakımdan bilimin tam bir rasyonel
faaliyet alanı olduğu hiçbir öznel yargının, metafizik düşüncenin veya estetik kaygının
güdülmediği bir çalışma ortamı olduğu düşünülmüştü.
Pozitivist paradigmaya göre gerçeklik basittir. Evrende hiyerarşik bir düzen vardır. Evren
mekaniktir, gelecek eldeki veriler ile önceden kestirilebilir, genelleme yapılabilir, nedensellik
ilişkisi evrene hâkimdir, değişimler niceliksel ve birikimseldir. Akılcılık ve nesnellik
zorunluluktur. Post-pozitivist paradigmaya göre ise gerçeklik karmaşıktır. Evrende önceden
kestirilemez bir yapı vardır. Evrende her parça bütünün bilgisini taşır, yani evren
holografiktir. Gelecek ve yön belirsizdir. İlişkiler her zaman doğrusal değildir, karşılıklı
nedensellik ve etkileşim vardır. Gözlemciler belli bakış açısına sahip katılımcılardır.
Gözlenen ve gözlemci kesin sınırlar içinde birbirinden ayrılamaz. Evrensel yasalar ve büyük
anlatılar yerine duruma özgü açıklamalar getirilmektedir. Küçük anlatılar, katılımcı bir bakış
açısı, yerel yaratıcılık, disiplinler arası ilişkiler, kuşkuculuk, süreksizlik gibi kavramlar postpozitivist bakış açısında önem kazanmaktadır (Alikılıç, 2021: 57).
Post-pozitivist bilim filozofları, pozitivizmin çizdiği bu resmin gerçekçi olmadığını belirterek,
bilimin aslında başka bir şekilde işleyebildiğini göstermeye çalışmışlardır. Bu bakımdan,
pozitivizmin bizi getirdiği son durak olarak nükleer savaşlar, atom bombaları gösterilebilir.
Pozitivizm, ortaya çıktığı ortamdaki baskın ve kutsal olan yapıyı yıkıp özgürlük getireceğini
söylemesine rağmen gelinen noktada Feyerabendci bir bakış açısıyla bilim kilisesi
oluşturulmuş oldu.
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Oysa post-pozitivist bilim anlayışı, bilimin de sınırlarının olması gerektiğini, mutlak doğruluk
yerine yaklaşık doğruluk kavramının geçerli olmasını, nesnel olmanın yanında öznel
ifadelerin de bilime katkı sağlayabileceğini, metafizik öğelerin bilim insanlarını teşvik
edebileceğini öne sürmektedir. Böylece, bilim ile gündelik alan arasındaki pozitivizmin açtığı
devasa boşluk nispeten azalacak ve bilim insanlar için daha faydalı hale gelebilecektir.
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TRAINING OF TRAINERS
Natasya Pustika Siregar
Universitas Negeri Semarang
Nevita Falasyifa
IAIN Pekalongan
ABSTRACT
Environmental problems are a major polemic that cannot be resolved by the Indonesia
country. According to data from BNPB (2020), there were 2,925 incidents of floods,
landslides, tornadoes, and forest fires caused by the lack of public awareness of the
importance of protecting the environment. The problem of protecting the environment needs
to be improved, especially awareness in the youth. This is due to the momentum of the
demographic bonus era of 60 percent in 2030 where the productive age (15-64 years) is more
than the non-productive age (65 years and above). The demographic bonus is an extraordinary
advantage for the Indonesian nation in achieving the Golden Indonesia Vision 2045
(KOMINFO, 2020). One of the visions of Indonesia Emas 2045 is the ecosystem and
environment that is maintained in Indonesia. Therefore, in order to get higher youth concern,
a Training of Trainers activity was formed which aims to empower youth in protecting and
preserving the environment. This training takes the subject of youth aged 17-30 years from 22
districts in Central Java. The training method in training of trainers is to provide general and
special knowledge about environmental problems, training on managing plastic waste into
works of art, as well as focus group discussions that discuss environmental problems
throughout Indonesia. This training is aimed at increasing concern for the environment,
improving the spirit of leadership both interpersonal and intrapersonal. The results of this
activity will realize that 22 youth from 22 districts in Central Java will become Pepelingasih
Ambassadors (beautiful and clean environmental youth) who carry out community service to
solve environmental problems.
Keyword: Training of trainers, Leadership, Environment, Youth.
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HOW TO MANAGE ASSESSMENTS IN ACTIVITIES OF LEARNING RESULTS OF
PRIMARY SCHOOLS’ STUDENTS IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY,
VIETNAM
Le Thi Thuy Ngan
School of Education, Can Tho University, & Teacher, An Binh 1 Primary School
Thai Cong Dan
School of Social Sciences and Humanities, Can Tho University
Abstract
The managing the assessments of students’ learning outcomes in primary schools is one of the
most important tasks and activities in Vietnamese education levels. This activity plays a
decisive role in the success of teaching in primary schools. The assessments of learning
outcomes not only reflects the academic achievements of students but also shows the
educational management and the teaching of the teachers. Therefore, if this activity is
evaluated correctly and accurately, it will bring a lot of benefits in improving the quality of
educational management and teaching in primary schools as well. The paper presented real
managements and solutions to improve the effectiveness of the management of assessment
activities of learning outcomes of the four primary schools’ students in Ninh Kieu District,
Can Tho City, in the Lower Mekong Delta region, Vietnam, which proved the principles of
proposing measures, of ensuring uniformity, systematicity, conformity with practice,
historicality, and feasibility, and some management solutions to assess the learning outcomes
of primary school students, proper in teaching and learning process.
Keywords: management, assessments, learning results, primary schools, Ninh Kieu District
1. Introduction
Education and training play an important role in promoting economic development,
contributing to the political stability of the country and improving the human development
index. Most of the countries in the world consider education to be the top national policy.
From the urgent requirements for global socio-economic development, the requirements for
new employee personality models, leading to the requirements for the quality and
effectiveness of education.
The goal of Vietnamese education is clearly defined in the Law on Education. The Article 2
of the Education Law 2006 stated “The goal of education is to train Vietnamese people to
develop comprehensively, with ethics, knowledge, health, aesthetics and profession; loyal to
the ideals of national independence and socialism; forming and fostering the personality,
quality and capacity of citizens, meeting the requirements of the cause of national
construction and defense". In the process of carrying out the education reform in Vietnam,
integrating education in the region and the world, the upgrading of training quality and
teaching are a topic widely discussed in scientific forums, in professional seminars; are the
core problem of the education sector. Therefore, the key solution to creating a clear and
fundamental change in the quality and effectiveness of education is mentioned in the
Vietnamese Education Development Strategy 2011-2020 "Focus on education quality",
"Building the independent accreditation system for the quality of education”.
Education is generally understood as the process of creating an environment for personality
development and teaching activities as a method to realize educational goals.
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A very important step connecting teaching and learning is assessment, to know if the teaching
and learning process are effective or not, but in order to properly evaluate it, it must measure
accurately and the evaluation elements must be accurate and should be ully given attention,
showing an interactive relationship with the target element, not only in favor of content
evaluation but also in skills and methods. Educational innovation means renewing all
elements of the educational process: goals, objectives - content - methods - means - teachers students - testing and evaluation. Therefore, the innovation of examination and assessment in
education in general and in the pedagogical process in particular is of great importance. It is a
necessary requirement for comprehensive innovation education.
And primary education is the first level of education, and the foundation of high school
education. In recent years, the innovation, especially in the assessment of primary education
results, has been made. The introduction of Circular 30/2014/TT-BGD&DT of the
Vietnamese Ministry of Education and Training on Regulations on assessment of primary
school students and Circular 22/2016/TT-BGDĐT on amendments and supplements some
articles of the Regulation on assessment of primary school students promulgated together with
Circular 30/2014/TT-BGD&DT have created positive changes in the assessment of
educational outcomes in order to improve the quality of primary education. However, in order
to convert from evaluating educational outcomes according to the program built according to
current content to evaluating results in the direction of quality and capacity development, it
has created many difficulties for primary school teachers, the management of assessment
activities of students' learning outcomes in primary schools also encountered many
difficulties. If well-managed activities to assess students' learning outcomes in primary
schools will help achieve educational goals, find out the causes, make pedagogical decisions
to help students make progress in their learning and meet their goals in responding to the task
of innovation, assessment, and international integration in education. If the management is not
good, it will create an inaccurate assessment of students, causing confusion for students'
parents.
2. Literature Review
Since the appearance of schools, forms of testing to assess the cognitive level of learners have
been born. At the beginning of the sixteenth century, for the first time in the history of world
education, B.S. Bloom, G, F. Madaus and J. T. Hastings (1956) released the book “Evaluation
to improve Learning”. This book is for teachers, written on techniques of assessing students'
self-study. If applied correctly, assessment will help teachers support students to improve
learning. The focus of this book is also on enhancing student learning. The book is not
intended to address issues related to the selection and use of latent intelligences and abilities
of standardized achievement tests, which are often conducted by school students on a regular
basis up to twice a year that is geared towards perfecting and properly using a system of
questions, assessment tests, and other types of teacher-created tests that are applied to students
yearly. The book, by linking best assessment techniques, is intended to assist teachers in using
assessment as a tool to improve both teaching and learning processes.
As for the re-evaluation, is the review of the entire evaluation activity scientific and consistent
with the requirements, thereby inferring whether the evaluation results are reliable and
effective. Until now, researchers on evaluation have proposed many criteria for re-evaluation
of evaluation: effectiveness of use (see whether the assessment serves and applies to actual
needs); feasibility (ensure evaluation is done and economical); reasonable standards (ensure
the assessment is legal and reasonable); exact standards (ensure the assessment staff is
professional, can provide reports and communicate accurate assessment information).
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In the trend of integration with the common knowledge of mankind, with the applying modern
science and technology to the exam process and assessing the students' academic
performance, universities and colleges around the world have applied informatics to the exam
process - testing and assessing the learning quality of students in order to improve the quality
of teaching and learning: they use classical and modern test theory, response modeling theory,
SPSS software, Quest software, Conquest software,... for analysis and processing.
management of students' exam results.
Ronald K. H, and Hariharan S. published the second edition of Item Response Theory in
1985, a book of 14 main contents, and this is the book that researchers theorizing on
assessment in education and teachers often regularly evaluate student learning outcomes,
students consider it very useful for their work. Also during this time, scientific achievements
changed the concept of assessment in education. These concepts have been expressed as
follows: Criterion-referenced test/assessment should be widely used and play a key role in
comparison with norm-referenced test. assessment) is based on an assessment of one student
with another. The assessment must be consistent with modern teaching theory and the active
role of learners in acquiring, applying and choosing knowledge creatively. It is necessary to
combine many forms of assessment, thoroughly apply evaluation forms to ensure objectivity,
fairness and efficiency.
There has been some debates as to which type of test is dominant when used to assess
learning outcomes, but so far all experts in educational measurement agree that both
standardized and and criteria-based tests are very necessary to evaluate economic
performance; They are the basis for making sound decisions. It is important here to pay
attention to the intended use of the test results. There have been quite a few scientific studies
on measuring and assessing learning outcomes such as the work of James H. M, 2nd edition
in 2001 of Virginia National University, USA. The above research works serve as the
theoretical basis for the construction and use of the self-assessment tests in each specific field
or subject. However, how to select, build and use multiple-choice questions to ensure high
efficiency in measuring and evaluating learning outcomes in each subject and depending on
assessment purposes. These are issues that are still in the process of further research and
testing. So far, the world has had many research works on the theory of measurement and
assessment in education, especially thriving in the United States and Great Britain.
The history of examinations in Vietnam was formed quite early, competitions to select
talented and educated people were held periodically. In 1070, King Ly Thai Tong established
the Temple of Literature, from which the study was more methodical. People consider Van
Mieu Quoc Tu Giam to be the first university in Vietnam. The first exam was held in 1075,
during the reign of King Ly Thai Tong. The examination system in the feudal period required
students to pass three exams to achieve the highest degree: the Huong exam, the Hoi exam,
and the Dinh exam. Examinations in the feudal period had quite strict laws, strict and unjust
rules, but they also trained many talented intellectuals, contributing to the construction and
defense of the country. But Confucian education does not create conditions for economic
development.
From the 1990s to the present, theere are many authors and research works who named were:
Hoang Duc Nhuan and Le Duc Phuc (2001) are the first open research authors pioneering the
development of academic assessment theory. The two authors have carried out a state-level
scientific and technological research project and published the book "The theoretical basis of
the assessment of student learning quality".
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The document serves as the basis for approaching the concepts and terms of educational
assessment as well as the requirements for assessment content and techniques. Author Duong
Thieu Tong also published the book 'Testing and measuring. Measuring learning
achievement” in 1995 and was reprinted in 2005.
The book is a great contribution to Vietnamese education in terms of quantitative assessment
of student learning outcomes. Studies that refer to terms and concepts with assessment
principles and techniques can include the study of Tran Ba Hoanh (2001) with the book
"Evaluation in education" used in universities. educational institutions and colleges of
education, this document has provided readers with basic knowledge as a basis for testing and
assessment in education.
According to Dang Ba Lam (2003) "Examination is the process of determining the purpose,
content, choosing methods, collecting data and evidence to determine the level of achievement
of learners in the process of learning and forging. training and development. Testing includes
defining what to test, testing tools and using test results, i.e. evaluation.”
[ p.15] In education, testing is the process of collecting information and data as a basis for
evaluation. Testing gives us information about the quantity and quality of educational
elements. In other words, we make a measure of the quality of education through observation,
test or essay. According to Nguyen Duc Chinh (2005) “Measuring (checking) is the process of
collecting quantitative information about characteristic quantities such as awareness,
thinking, skills and other personality qualities in the process of education." [ p.1]
In a general sense, assessment is the formation of judgments and judgments about an object
through the analysis of information obtained on the basis of comparison with set goals and
standards, in order to propose appropriate decisions. appropriate to improve the status quo,
adjust, and improve the quality of work efficiency. According to Nguyen Duc Chinh (2005)
“Evaluation is the process of collecting qualitative and quantitative information about
learners' abilities and qualities and using that information to make decisions about learners
and teaching in the classroom. future. Evaluation involves judging candidates according to
certain systems of rules or standards.” [p.1]. Evaluation allows us to define the educational
goals.
The above studies show that the theoretical framework for testing and assessment in general
and measuring and evaluating learning outcomes in particular has been studied quite
carefully. In the above documents, the contents of the position, role and function of testing
and evaluation in the teaching process are clearly presented and the functions as well as the
process of implementing inspection activities are clearly presented to examine and evaluate
learning outcomes in teaching. At the same time, the management of activities to evaluate
student learning outcomes in schools is considered as one of the important contents of
educational management activities. The research and development of management theories
have been carried out by many researchers in the field of education in our country.
Many other authors also made comments on the current status of managing the assessment of
students' learning outcomes in education and the basic principles of assessment that must
ensure comprehensiveness, ensure conformity with educational objectives, consistent with the
psycho-physiological characteristics of the subject to be assessed, ensure inheritance and
development, ensure objectivity and publicity and transparency, ensure reliability and
validity, ensure conformity with Vietnamese educational conditions and international
integration orientation. At the same time, the authors also discuss the management measures
of managers, the advantages and disadvantages of the forms of inspection, and the comments
and solutions.
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In general, educational researchers have done many researches on educational management,
but for the management of assessment of student learning outcomes at primary schools. They
have only stopped at the initial periods. The researches usually focus on the middle school,
high school and college and university levels without any in-depth research on the
management of student learning outcomes at primary schools. It is possible to classify forms
of assessment according to the process such as regular assessment, periodical assessment,
final assessment, and summary. There are also documents on classification of assessment that
directly collects and compares the results achieved from learners can also be indirectly
through the student's learning records. Test methods can be divided into three broad
categories: observational, oral, and written.

Figure 2.1: Diagram of methods of testing and assessing learning results
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Some differences and similarities between the essay method and the objective test.
Table 2.1: The differences and similarities between the essay method and the objective test
Essay tests
Objective tests
Candidates must prepare their own
Choose the best answer from a given
1
answers and describe them in their own
number of questions
language
Few questions, but requirring the ability of
Many specialized questions, just a short
2
overaling and long answer
answer
3
Must think and write
Must read and think
The quality of the test is determined by the The quality of the essay is determined by the
4
skill of the examiner.
skill of the editor
Difficult to compose, but easy to grade, to
Easy to compose, hard to grade and hard to
5
score accurately
give accurate marks
The author freely expresses his knowledge,
Candidates who freely express their
the candidate has the right to demonstrate
6
personality are also free to give points
his understanding only by the number of
according to their own trends
correct answers
Difficulty in determining the level of
Ease of assessment of completion of
7
complete completion of the learning task
learning tasks
8 Permit or sometimes encourage “cheating”
Allow "guessing"
The distribution of points is determined by
Allows the examiner to determine the
9
distribution of points (edit answers)
the test
Source: Duong Thieu Tong – (2005), Testing and measuring learning achievement, p.16
Similarities
a. Both self-directed learning and self-study can measure most important learning outcomes in
written form.
b. Both types of tests have the function of encouraging students to learn to achieve goals:
understanding principles, organizing, coordinating ideas, applying knowledge in solving
problems.
c. Both types require the application of more or less subjective judgment.
d. The value of both types depends on objectivity and reliability of them.
In order to improve the accuracy and objectivity in the assessment and assessment, it is
necessary to build its goal/content matrix to test and evaluate the learning results; illustrates
the goal/content matrix for making test and assessment questions for a subject as follows:
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Table 2.2: The illustration of the testing goals and content matrix for making test questions
and evaluating a subject
Content
Goals
Content 2 Content 2 Content 3
Total
Remember (B1)
1
1
2
4
Understand and apply (B2)
2
1
1
4
Analyze, synthesize, evaluate (B3)
0
1
1
2
Total
3
3
4
10
In the total "10 questions" included in the goal/content matrix for this subject, teachers
can choose to ask questions related to all content of the subject and test and evaluate at any
goal level. The test outline tells the number and level of goals for each subject to be tested.
The next step is to choose (if you already have a question bank) or write questions (you can
use this table to make your questions).
For level 1 objectives and part of level 2 objectives, multiple choice or paired selfconcept sentences can be written. The number of questions depends on the time spent on the
test. On the average, it takes a student one minute to choose the correct answer for a multiple
choice question. This is also a relative basis for the writer to decide the number of questions
for the objectives at the corresponding level.
The process of organizing tests and assessing students' learning results
Organization the examination and evaluation of the learning results of the regular process go
through the following steps:
Step 1: Determine the purpose of testing and evaluation
Step 2: Determine the form of testing and evaluation
Step 3: Determine the content to be checked, evaluated and the level (building the
goal/content matrix)
Step 4: Write test questions (according to the built-up the goal/content matrix)
Step 5: Make test questions (collect and structure questions according to the purpose of the
test and assessment)
Step 6: Review the topic and complete the topic
Step 7: Organize exams and tests
Step 8: Mark the lesson
Step 9: Processing (statistics, classification…)
Step 10: Return, comment, analyze test results, evaluate
Characteristics of testing and assessing learning outcomes in primary school
Article 26, Vitenamese Education Law (2005) stipulated: “Primary education is conducted in
five school years, from the first to the fifth grade. The age of students entering first grade is
six years old.” [p.30]
Primary education is the foundation level of the national education system and is associated
with the community. Educational activities at the primary level inside and outside the school
have a direct influence on cultural activities and local life. Sustainable primary education
development is building a solid foundation not only for general education but also for the
formation and development of the personality of each person - human resources for the future.
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Article 27 of the Vietnamese Education Law (2005) stipulated that the goal of general
education, of which primary education is a part, is to help students develop comprehensively
in moral, intellectual, physical, aesthetic and other skills basically; develop personal capacity,
dynamism and creativity; form the human personality of socialist Vietnam; build citizenship
and responsibility; prepare students to continue their studies or go into working life; and
participate in the construction and defense of the country.
Primary education aims to help students form the initial foundations for the correct and longterm development of moral, intellectual, aesthetic and basic skills for students to continue in
lower secondary school (Clause 2, Article 27, Law on Education, 2005).
Primary education objectives are concretized into objectives of subjects and other educational
activities in the primary program. In particular, primary education objectives have been
concretized into basic requirements to be achieved by primary school students, including
basic requirements for knowledge, skills, habits, beliefs, attitudes, behavior, orientation,...
These basic requirements are further classified into levels appropriate to each grade at the
primary level.
The content and methods of primary education are also specified in Article 28 of the
Vietnamese Education Law (2006&2010): “Primary education must ensure that students have
a simple and necessary understanding of nature, society and children. People have basic
skills in listening, speaking, reading, writing and calculation; have the habit of exercising the
body; maintain hygiene; have an initial understanding of singing, dancing, music, and fine
arts.” . “Primary education methods must promote the positivity, self-discipline, initiative and
creativity of students, suitable to the characteristics of each class and subject; fostering selfstudy methods, the ability to work in groups; practice skills to apply knowledge into practice;
affect the emotions, bring joy and interest in learning to students.” [p.47]
Thus, primary education is the level of education that forms for learners the necessary initial
and fundamental conditions, from which students can continue to study further. In the current
period, when education is renovating contents, programs and textbooks to better serve the
needs of human resource development for the cause of national industrialization and
modernization, the roles and tasks of Primary level is more important than ever.
All the above mentioned characteristics of primary education make up the characteristics of
the assessment and assessment of learning outcomes of primary school students.
The content of the elementary education program
Primary school level aims to help students form the initial foundations for the harmonious
formation and development of physical and mental health, qualities and abilities; to main
orientation on values of family, clan, homeland, necessary habits in study and daily life; and
to acquire the most basic knowledge and skills to continue to lower secondary school.
Primary
a) Educational content
Compulsory educational subjects and activities: Vietnamese; Maths; Morality; Foreign
language 1 (in grade 3, grade 4, grade 5); Nature and Social (in grade 1, grade 2, grade 3);
History and Geography (in grades 4, 5); Science (in grades 4, 5); Informatics and Technology
(in grade 3, grade 4, grade 5); Physical education; Arts (Music, Fine Arts); Experiential
activities.
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Elective subjects: Ethnic minority languages, Foreign language 1 (in grade 1, grade 2).
b) Duration of education
Teaching 2 sessions/a day, arranging no more than 7 lessons per day; 35 minutes each lesson.
Educational institutions are not enough to organize teaching 2 sessions/a day have to
implement the educational plan under the guidance of the Vietnamese Ministry of Education
and Training.
At the end of this period, students have the ability to self-study, gain essential qualities and
competencies, especially general ones, clearly see their strengths and abilities to confidently
participate in working life. or continue studying.
The primary school level integrates related contents of a number of educational fields and
subjects in the current curriculum to form an integrated course; streamlining, avoiding
overlapping of educational content, and reasonably reducing the number of subjects.
2.1 Problem Statement
Organizing activities to assess the learning outcomes of students in primary schools is not a
new issue, but it needs to be fully realized, with a more practical way of doing it.
Management and assessment of learning outcomes of primary school students also need to
find a practical and appropriate way. For these reasons, the author boldly choses to research
the topic “”How to Manage Assessments in Activities of Learning Results of Primary Schools’
Students in Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam” does the Master graduation thesis
with the desire to find out measures to manage the assessment of students' learning outcomes
in primary schools, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam and propose appropriate
management solutions, feasible to improve assessment activities to suit the context and
development characteristics of education in general and of general education in particular,
ensuring quality and effectiveness, aiming at developing students' capacity, meeting the
requirement for fundamental and comprehensive reform of education and training is an
important and urgent issue.
3. Methodology
3.1.1 Common goals
Research on the topic “How to Manage Assessments in Activities of Learning Results of
Primary Schools’ Students in Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam” will be to
contribute to improving the effectiveness of assessment of activities in primary schools
students’ learning outcomes in the locality.
3.1.2. Specific goals
- to aanalyze, synthesize, and systematize the theoretical basis for management of activities to
assess learning outcomes of primary school students, Ninh Kieu District, Can Tho City,
Vietnam,
-to survey the current situations of managing activities to assess learning outcomes of students
in primary schools, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam,
-and to propose measures to manage the assessment of learning outcomes of primary school
students, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam.
3.2. Participants
Survey subjects (n=157) in this study include primary school management, administrators,
and teachers at schools. The subject of this research is directly involved in the assessment of
student learning outcomes at the studied schools.
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3.3. Survey methods
This study has selected and used social science research methods including two basic methods
used in parallel in the research process. These are quantitative research and qualitative one.
3.3.1 Quantitative research
Quantitative research methods are based on questionnaires to collect information on the actual
status of performance assessment activities and measures to improve and enhance the
effectiveness of activities at primary schools in Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
The questionnaire consists of a questionnaire for primary school teachers and a questionnaire
for administrators.
3.3.1.a. Questionnaire for primary school teachers
This questionnaire is of 10 questions and the questions are divided into different levels
according to the objective of the question.

Question 1

Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10

Asking for personal information of the school's teachers, such as name,
gender, position, age, years of working, years of participatiing as class
leader, professional qualifications, number of years participation in
management work (if any)
Collecting information about teachers' awareness of the importance of
testing and assessing the learning outcomes of students at primary schools
in Can Tho City
Collecting information about teachers' perceptions of the contents of the
test assessing students' learning outcomes
Collecting information about teachers' perceptions about the
appropriateness of applying current forms and methods of assessment
Collecting information from teachers about assessing the status of using
assessment methods (periodic testing) at their school
Collecting information from teachers about the necessity of developing a
plan to test and evaluate student learning outcomes for the whole school
Collecting information from teachers about the current situation of
managing activities, organizing testing activities and assessing students'
learning outcomes in the direction of competency development
Collecting information from teachers about the direction of the principals
who direct the test and assessment of learning results
Collecting information from teachers on the effectiveness of managing the
organization of testing and assessing students' learning outcomes
Collecting information from teachers about measures to manage activities
of testing and assessing students' learning outcomes at school.
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3.3.1.b. Questionnaire for administrators
The questionnaire for managers has 10 questions divided into 2 parts: part I includes 7
quantitative questions and part II includes 3 qualitative questions.

Question 1

Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7

Asking for personal information of the school's teachers, such as name,
gender, position, age, number of years of working, number of years of
participation as class leader, professional qualifications, number of years
participation in administrative work.
Collecting information from managers about factors affecting the
management of periodical examination
Collecting information from managers on factors affecting the
management of the periodic inspection organization
Collecting information from managers about essential elements in the
management of learning outcomes assessment activities
Collecting information from administrators about the management of
periodical examinations at the school
Collecting information from managers about necessary measures in the
management of assessment activities and the feasibility of applying
assessment activities in practice at primary schools
Collecting information of managers on the quality and capacity of
performing management work in assessing learning outcomes of managers

3.3.2. Qualitative research
Qualitative research was carried out by referring to domestic and foreign documents and the
content of the questionnaire for teachers and administrators to collect information related to
the research areas of the topic. In addition, qualitative content was also determined through
part II of the questionnaire for managers, consisting of 3 questions 8, 9, 10.
Question 8: Collecting information of administrators about their interest in participating in the
management of student performance assessment activities in primary schools.
Question 9: Collecting information from administrators on personal experiences in managing
activities to assess student learning outcomes at primary schools.
Question 10: Collecting information from administrators on what management measures are
to strengthen the management of student performance assessment in primary schools.
3.4 Analysis of survey samples
The research of the topic has conducted a survey on 157 participants, the results obtained are
157, all participants answered validly, so the official number of valid answer sheets is 157.
Results of personal information processing of subjects participating in answering the three
questionnaires are divided based on the information contained in the questionnaire is as
follows:
The subjects of this study included 157 respondents from 4 key primary schools in Can Tho
City, in which the proportion of subjects in schools is not equal. The reason is due to the
number of primary teachers in different schools, specifically as follows :An Binh 1 Primary
School with 47 respondents, accounting for 30.0%, Le Qui Don Primary School with 22
subjects with 14.0%, Kim Dong Primary School with 15 respondents accounting for 9.6% and
Ngo Quyen Primary School has 73 respondents with 46.4%. Aditionally, the ratio of male and
female bodies is very different.
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To explain this reason, it can be seen that teaching in primary schools requires a lot of the care
and patience, so the proportion of female subjects is always higher than that of other schools.
In this study, there were 99 female participants, accounting for 63.0%, the rest were 58 male
respondents with 37.0%.
The educational level of the subjects was also markedly different, in which the number of
respondents with university degrees accounted for the majority with 133 participants,
accounting for 85.0%. Next is the participants with college degree with the number of 21 with
the rate of 13.0%. The remaining 3 respondents with master's degree accounted for 2.0%.
The number of people working in management and teaching is not the same in this study.
Accordingly, this study distributed questionnaires to 7 administrative respondents, including
principals and vice principals, accounting for 4.5%. The target participants as homeroom
teacher is 100 with 64.0%. And there are 50 participants who are subject teachers, accounting
for 31.5%.
According to the results from the survey, there are a total of 23 respondents who are involved
in management work or have been involved in management work in primary schools.
However, these subjects differ in the number of years involved in managementm namely there
are 7 respondents who manage from 1 to 5 years, 30.5%. There are 10 respondents who have
been in management for 6-10 years with 43.5%, in which there are 3 working as managers
from 11-15 years and 3 working as managers from 16-20, accounting for 13.0%.
Among the 157 respondents participating in the study, the number of years that the subjects
worked as a teacher or had worked as a teacher also varied. The number of years of teaching
from 1-5 years has 21 respondents, accounting for 13.0%. There are 25 participants who have
been teaching for 6-10 years with 16.0%. And from 11-15 years has 38 participants,
accounting for 24.0%. And from 16-20 years, there are 28 respondents with 18.0%. Among
these, there are 15 respondents who have been teaching for 21-25 years, 10.0%. There are 26
participants who have been teaching primary school for 26-30 years, accounting for 16.0%
and the remaining 5 respondents who have been teaching for 32-35 years, accounting for
3.0%.
3.5 Quantitative analysis
Quantitative analysis was carried out to process the data obtained through 17 questions in
both survey panels. The quantitative data obtained through the survey questionnaires were
checked, cleaned, coded and then processed through SPSS 20.0 software. Although the
answer options of each question are designed differently, ranging from 3 options, 4 options
and 5 options, the questions are designed based on 5 levels of Likert scale. Five choices aare
from low to high. The result is based on the formula (maximum-Minimum): n = (5-1): 5 =
0.8. As follows:

Level
1
2
3
4
5

Table 2.3. Table of Likert values of 5 choices
Value
Meaning
1.00 – 1.49
Strongly disagree
1.50 – 2.49
Disagree
2.50 – 3.49
Neutral
3.50 – 4.49
Agree
4.50 – 5.00
Strongly agree
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From the processed results, the researchers conduct analysis, comparison, and synthesis to
draw conclusions about the actual status of the application of SPSS 20.0 and propose
measures to enhance the management of these activities.
3.6. Qualitative analysis
Qualitative analysis was conducted through processing the information obtained from 3 openended questions in the questionnaire. What’s more, the results of sub-qualification are based
on the responses of the subjects in 17 questions. The results of the qualitative analysis are
processed and used to analyze and prove the research problems that have been considered
according to the aspects identified in the research content.
4. Results and Discussion
4.1. The actual situation about objectives and contents of activities to assess learning
outcomes of primary school students in Ninh Kieu District, Can Tho City
Table 4.1. The actual status of activities to assess learning outcomes of primary school
students in Ninh Kieu District
Class room
Administrator
Subject teacher
Total
teacher
Questions
Standard
Standard
Standard
Standard
Mean
Mean
Mean
Mean
deviation
deviation
deviation
deviation
1. Determining the purpose of
4,2857
,48795
4,5000
,78895
4,5500
,74366
4,5096
,63185
testing and evaluation
2. Determining the form of
4,4286
,53452
4,5600
,61146
4,3900
,81520
4,4459
,74589
examination and evaluation
3. Determine the content to be
tested, evaluated and the
4,3251
,53452
4,7000
,76265
4,2900
,85213
4,3758
,58637
extent (building matrix of
content, goals)
4. Write test questions or
4,7143
,75593
4,6800
,68333
4,4400
,95685
4,5032
,88885
according to the matrix
5. Teachers are required to
comment on test questions to 3,8571
,89974
4,5000
,86307
4,6400
,66088
4,5605
,69187
complete that test.
6. Mark the lesson with
4,2857
,95119
4,4800
,86284
4,7800
,54272
4,6433
,72512
specific comments that are
good, not allowed to students.
7. Combine the results of the
end-of-term test with the
assessment during the teaching
4,0000
,81650
4,6200
,60238
4,6500
,77035
4,6115
,73073
process to draw conclusions
about the student's final
learning results.
8. Record learning results with
specific comments to continue 4,5231
,53452
4,7200
,67128
4,5900
,81767
4,6051
,79063
to monitor student progress.
Total
4.302
0.743
4.595
0.727
4.541
0.660
4.531
0.720
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Table 4.1 shows that the total mean score is 4,531, between 4.5 and 5.0, so it can be seen that
the participants’ point of view is the current testing and evaluation activity of students at the
primary schools in Ninh Kieu District is good. Table 4.1 also shows that the responses of the
respondents do not differ too much because the total of the standard deviation is smaller than
1 (SD = 0.720).
Each of the management respondents, the subject teachers and the classroom teachers also
said that the evaluation activities are going on at a good level when the average rating of each
object ranges from 4.0 to 5.0, and the opinions are also similar when the standard deviation of
each kid of participants is less than 1.
This confirms that the current situation of determining goals to assess the learning outcomes
of students in primary schools in Ninh Kieu District is taking place at a good level.
4.2. The actual issue of contents to access learning outcomes of primary school students
in Ninh Kieu District, Can Tho City
Table 4.2. The actual issue of content assessment activities of students in primary schools in
Ninh Kieu district
Classroom
Administrator
Subject teacher
Total
teacher
Questions
Standard
Standard
Standard
Standard
Mean
Mean
Mean
Mean
deviation
deviation
deviation
deviation
1. Knowledge acquired
by students through the 3,4614
,89974
3,3570
,53452
2,8540
,64542
2,7643
,63185
subject.
2. Students' learning and
3,7143
,48795
3,3800
,49031
2,7800
,67540
2,7771
,65632
problem-solving
methods.
3. Student's ability to
cooperate and
3,5714
,53452
3,2600
,52722
2,7500
,70173
2,7580
,66411
communicate in learning.
4. Students' positivity
and creativity in
3,3568
,53452
3,2800
,49652
2,7000
,59459
2,7134
,57792
learning.
5. Self-management
capacity and learning
3,4286
,78680
3,2000
,57143
2,7400
,66088
2,8569
,64198
attitude of students.
6. Students' ability to use
language and
3,2857
,75593
3,1000
,67763
2,7100
,72884
2,7389
,71743
information technology.
7. Special competencies
associated with specific 3,8571
,37796
3,5600
,54060
2,6900
,73437
2,6879
,72371
subject areas.
8. Methods of
knowledge discovery
3,7143
,48795
3,3200
,65278
2,7100
,70058
2,7197
,68719
and discovery.
9. Student's ability to
3,4286
,53452
3,5600
,61146
2,6700
,69711
2,6815
,70745
evaluate and self-assess.
Total
3.534
0.540
3,327
0.563
2.733
0.670
2.743
0.660
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Table 4.2 shows that the total mean is between 2.0 and 3.0 (total mean=2.743). This question
has only 4 levels which are 1=not suitable, 2=suitable, 3=fairly suitable, 4=very suitable.
Therefore, it can be seen that the respondents think that the content of activities to assess the
learning outcomes of students in primary schools in Ninh Kieu district is quite appropriate. In
addition, the total standard deviation of table 4.2 shows that the participants share the same
opinion when this index is less than 1 (total SD=0.660).
Specifically, between the respondents there are different evaluations for this issue.
Participants of administrators and subject teachers have a mean score of 3,534 and 3,327
respectively. This means that the two these kinds of participants rated at an appropriate level.
These two respondents also share the same opinion when the standard deviation of both is less
than 1 (SD = 0.563 and 0.670). Meanwhile, the homeroom teachers has an average rating of
2,733, this means that the kind of participants evaluates the content of the evaluation activity
at a fairly appropriate level. All 7 management subjects shared this opinion when the SD was
0.540, less than 1.
In summary, the contents of the activities of assessing the learning outcomes of students in
primary schools in Ninh Kieu district were rated from appropriate to quite suitable by the
subjects, and no one commented that they were rated lower.
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4.3. The actual situation of managing, organizing and directing the implementation of
the plan of activities to assess the learning outcomes of students in primary schools in
Ninh Kieu District, Can Tho City
Table 4.3. The current situation of managing, organizing and directing the implementation of
the plan of activities to assess the learning outcomes of students
Classroom
Administrator
Subject teacher
Total
teacher
Questions
Standard
Standard
Stadard
Standard
Mean
Mean
Mean
Mean
deviation
deviation
deviation
deviation
1. Directing the development
of plans, goals and teaching
4,3162
,77060
contents, checking and
4,2129
,81650
4,4400
,61146
4,1100
,81520
assessing students' learning
results.
2. Directing teachers to
innovate testing and
assessment methods in the
4,2857
,75593
4,4200
,92780
4,4200
,69892 4,4013
,78332
direction of knowledge and
skills standards.
3. Directing the development
of content of test questions
and exam questions of
4,3157
,48795
4,5400
,61312
4,2300
,64909 4,2596
,83450
subjects in the direction of
capacity development.
4. Directing the coordination
between the homeroom
teacher and subject teachers in 4,2259
,67883
4,4800
,70682
4,2900
,95959 4,2166
,86468
the work of testing and
evaluating students.
5. Direct teachers to check,
monitor and evaluate the
learning process of students in 4,4286
,53452
4,3200
,91339
4,4300
,79462 4,3949
,82243
the direction of capacity
development.
6. Direct investment in
4,0000
,81650
4,5800
,85928
4,2200
,84781 4,3248
,86392
facilities, materials and
modern teaching facilities.
7. Directing the inspection
and evaluation of teaching
4,1429
,89974
4,4000
,63888
4,3600
,89352 4,3758
,80395
activities and student
assessment by teachers.
Total
4.229
0.705
4.454
0.747
4.294
0.801
4.326
0.817
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According to the results in Table 4.3, the survey respondents rated the organization and
direction of the implementation of the activity for the plan to assess the student's learning
outcomes at "Good" because the total average score was 4,326, the total standard deviation is
0.817 proving that the subjects do not have different opinions.
Specifically, the total average value of each kind of managemer, subject teachers, and
homeroom teachers, and mean value in each survey content ranged from 4.0 to 5.0. The SD in
each content is less than 1. Thus, the respondents all rated the survey content as “Good”.
In conclusion, with all values less than 1, it shows that 157 participants have the unanimous
opinion that the plan of activities to evaluate the learning outcomes of students in primary
schools is going well, and there is no case less than good.
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4.4. The actual situation of factors affecting the management of learning outcomes
assessment activities of primary school students in Ninh Kieu district, Can Tho city
Table 4.4. The actual situation of factors affecting the management of assessment activities of
students in primary schools
Classroom
Administrator
Subject teacher
Total
teacher
Questions
Standard
Standard
Standard
Standard
Mean
Mean
Mean
Mean
deviation
deviation
deviation
deviation
1. The team that makes the test is
well-trained and experienced in
4,285
,4879
4,580
,4985
4,530
,7009
4,477
,6363
making the test.
2. The content and format of the
test are close to the knowledge
4,000
,8165
4,740
,4430
4,520
,5942
4,566
,5803
standards, textbook programs, and
students' levels.
3. Using technological factors in
the design and printing of test
4,182
,8997
4,620
,4903
4,380
,6633
4,445
,6344
copies.
4. The rationality in planning the
4,142
,3779
4,460
,5788
4,540
,5759
4,496
,5731
periodical test.
5. The process of organizing
4,714
,4879
4,568
,6131
4,440
,7009
4,458
,6649
periodic inspection is reasonable.
6. Periodic inspection and
4,488
,6375
4,340
,9304
4,360
,9047
4,394
,8969
supervision.
7. Teachers' ability to test and
4,428
,5345
4,520
,5046
4,290
,8323
4,350
,7584
evaluate.
8. Material and technical factors
serving the organization of
4,714
,4879
4,620
,6353
4,530
,7447
4,566
,7004
periodical inspection.
9. The work required for the
teacher to perform: Learn to master
4,328
,4347
4,580
,7623
4,530
,7581
4,471
,7473
the individual characteristics of
students and the class as a whole.
10. The work required by the
industrial teachers to perform:
,8997
4,640
,5979
4,470
,7714
4,509
,7304
Organize and build class collectives 4,242
with a sense of self-study and
problem-solving.
11. The work required for the
teacher to perform: Counseling on 4,142
,3779
4,480
,7333
4,510
,7176
4,484
,7215
learning and training for students.
12. The work required for the
teacher to perform: Counseling for
4,754
,5879
4,540
,6131
4,550
,7159
4,554
,6736
the class collective in organizing
educational activities.
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13. The work required for the
teacher to perform: Evaluation of
learning and training results.
14. The work required for the
teacher to perform: Coordinate with
educational organizations in the
school to manage, organize
periodical tests and evaluate
learning results.
15. The work required for the
teacher to perform: Coordinate with
educational organizations outside
the school to manage, organize
periodical tests and evaluate
learning results.
Total

4,714

,4359

4,780

,5454

4,740

,5617

4,751

,5507

4,614

,4875

4,680

,8191

4,730

,6333

4,713

,6892

4,571

,5345

4,620

,6023

4,650

,7017

4,636

,6617

4.421

0.558

4.582

0.620

4.501

0.710

4.527

0.677

The results Table 4.4 shows that the average of each survey content in questions is rated at 4.0
to 5.0, which shows that these survey contents are rated at a level "Affect" and at
"Necessary".
Regarding the opinions of each participant of management, teacher training and teacher
education, Table 4.4 shows that the participants rated the contents of the questions at the level
of “Influence” because of the average rating of each object for this content is from 4.0 to
nearly 5.0. Result Table 4.4 also shows that the criteria (including total and detailed in each
survey content) are less than 1. This means that the is no different answers between them.
Thus, from the above data, it can be concluded that the factors in the content of the survey
have a direct influence on the status of the management of performance evaluation and that
the teachers need to implement different methods in surveying the content to assess student
learning outcomes.
4.5. Qualitative results from the survey on experiences and management measures to
strengthen the management of student performance assessment in primary school
Qualitative results are recorded from two questions in the survey. These results are carefully
collected, analyzed and concluded. After synthesizing all the answers of 157 respondents, the
content is shown in the following summary:
Question: Could you please share some of your personal experiences in the management of
student leaning outcomes assessment activities at Primary School?
Administrators
-Evaluating honestly and objectively.
-Strengthening the work of directing teachers to develop and implement plans, innovate, test
and evaluate students' learning results in with innovation of teaching content and methods.
There should be a clear plan, good preparation at each stage of organization to directing and
focusing all resources and human resources involved:
-Coordinating with educational forces in the school; objective and fair.
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Subject teachers
After each lesson, let the children work on the computer and present what they have just
learned. Then have students evaluate your manipulation skills and presentation skills, thereby
drawing lessons for themselves.
-Understanding the student's situation and receptivity level is easier to assess better results
-Assessing student's learning results should be flexible and flexible.
-Caring and helping students.
Classroom teachers
Teachers always closely monitor the learning situation as well as the activities that usually
take place in class, and closely coordinate with parents to make the assessment process
accurate.
Teachers monitor the learning process of students, according to each learning stage, Teachers
comment on the student's progress.
-According to the guiding content of the circular.
-Evaluating learning results weekly, monthly.
-Checking and evaluating by observing students in the learning process, writing, interviewing
by answering questions.
-Synchronizing with the innovation of content, teaching methods to develop students'
capacity.
Question: In your ipinion, what management measures should be taken to strengthen the
management of students’ learning outcomes assessment in primary schools?
Administrators
-Mastering the regulations, instructions, supervision, support and regular implementation.
-Having specific plan - training skills for teachers.
-Strengthening the instructions for teachers to organize for students to evaluate and evaluate
each other.
Subject teachers
-Innovating teaching methods in the direction of capacity development.
-Organizing for teachers to participate in learning and surveying a number of schools that
have done well in managing activities to assess students' learning outcomes.
-Using information technology software will help teachers save time and make corrections
easier if they enter incorrectly.
Classroom teachers
-Maintaining monthly evaluation results: it should be implemented seriously, fairly,
transparently and openly.
-Having close coordination in activities, planning specific and systematic assessment
activities, checking mutual assessment work, having flexibility and flexibility in the plan of
assessing learning results: Accreditation of education quality, creating a premise to build a
culture and quality for primary schools.
-Combining with PH to evaluate and evaluate learning results every day in class.
Always closely coordinating with parents, subject teachers, monitor the learning process,
demonstrate capacity and quality: Using information technology, coordinationing between
homeroom teacher, subject and student's parents, and creating IT software
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5. Conclusion
From the above results, some conclusions are drawn as follows:
First, the surveyed participants shared the view that the assessment of students’ learning
outcomes in primary school is important and very necessary.
Second, the objectives of the results assessment activities have been developed and the
implementation methods have been established, however, the lack of synchronization between
the implementation methods among the schools leads to low results.
Third, the participants in this research have some pedagogical qualities such as dedication and
enthusiasm, but need to be done more objectively.
Fourth, management levels have had a good awareness of the role of management and
organization of evaluation activities, but the implementation methods are not similar to the
assessment content.
Fifth, there are not many new assessment methods, as well as no preparation and clear
objectives for the assessment.
And finally, there is a lack of highly effective means of assessment such as information
technology software.
5.1. Limitations
The use of the content contained in the assessment of the learning outcomes of primary school
students in Ninh Kieu District, Can Tho City has shown that it is not yet highly effective
because the relevance is not high. And the results show that the application of these contents,
methods and forms of organization of assessment activities of students has not brought high
efficiency.
The renewal of activities to assess student learning outcomes is currently slow and it is
necessary to conduct innovation. Thus, it can be seen that the current measures have not
brought peace of mind, so it is urgent to find better solutions.
There has not been a clear plan, as well as no good preparation at each stage of the
organization, leading to unfocused and unclear direction, and there are no modern means such
as information technology software to help managers and teachers perform better assessment
activities.
5.2. Suggestions
From the above conclusions, the author of this study proposes a number of recommendations
to improve the results of evaluation activities as follows:
Firstly, there should be strengthening management by taking timely measures in a
synchronous manner between methods and contents.
Secondly, it is urgent to innovate the assessment method and implementation content.
Thirdly, it should be increasing the use of information technology in assessment, this helps
teachers and administrators save time and efficiency.
Fourthly, innovating forms of cooperation with schoolchildren should bring about close
coordination between teachers and teachers, this makes the assessment more accurate and
easier to implement.
And last but not least, it is necessary to study, analyze and categorize the factors affecting the
assessment. After that, it is necessary to promote the positive factors and minimize to the
minimum the factors that negatively affect the evaluation results.

1294

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

6. Acknowledgements
The researchers would, first and foremost, like to express their sincere thanks to lecturers at
Can Tho University (CTU) Vietnam, who taught the first program of Education
Administration in CTU, especially those from CTU Board, Department of PsychologyEducation at School of Education (SoE), School of Social Sciences &Humanities (SSSH), and
other centers and institutes in CTU as well. Secondly, their great thanks would come to 157
teachers and administrators from 4 primary schools, namely An Binh 1, Le Qui Don, Kim
Dong and Ngo Quyen, Vietnam for their kind co operations to the research through
questionnaires and interviews. Thirdly, the authors would show their great thanks to Miss
Thai Phan Bao Han, Miss. Nguyen Thi Huynh Nhu, and Mr. Chau Vinh Thanh, teachers of
English at Can Tho University (CTU), and Vo Truong Toan (VTTU),Vietnam, for their
proofreading and great indeas to its format. And last but not least, their respectful thanks
would go to Cappadocia Conference 2022 Board for this paper to be published to the public,
especially those interested in the Vietnamese educational administration at primary levels.
References
Circular No. 30/2014/TT-BGDĐT dated August 28, 2014 of the Minister of Education
and Training on Regulations on assessment of primary school students.
Circular No. 22/2016/TT-BGDDT dated September 22, 2016 of the Ministry of
Education and Training amending and supplementing a number of articles of the Regulation
on assessment of primary school students issued together with Circular No.
30/2014/TT-BGDĐT April 28, 2014 by the Minister of Education and Training, Hanoi,
2016.
Chinh, Nguyen Duc. (2005), Measurement and Evaluation in Education and Teaching,
Faculty of Pedagogy, Vietnam National University, Hanoi.
Hoanh, Tran Ba. (2001), Evaluation in Education, Hanoi Pedagogical Publishing
House.
James H. M, (2001)- Classroom Assessment Principles and Practice for Effective
Instruction. Virginia Commonwealth University. Second Edition
Lam, Dang Ba. (2005), State management of theoretical and practical education.
Law on Education (2006), National Political Publishing House, Hanoi
Law on Education (2010), National Political Publishing House, Hanoi
Law on Education (2014), National Political Publishing House, Hanoi
Nhuan, Hoang Duc. And Phuc, Le Duc. (2001), Theoretical foundations of assessing
student learning quality (volume 1), Education Publishing House, Hanoi.
Ronald K. H, and Hariharan S. (1985)- Item Response Theory.
Thong, Duong Thieu. (2005), Testing and measuring academic achievement, Social
Sciences Publishing House
Tyler Ralph (1950), Basic principles of curriculum and intruction, University of
Chicago Press.
Victor R. Martuza.(1977)- Applying Norm-Referenced and Criterion Referenced
Measuarement in Education- Allyn and Bacon, Inc. Steven J. Osterlind- Constructing Test
Items- Kluwer Academic

1295

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHERS IN FACILITATING SPEAKING
SKILLS IN THE ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN
INCLUSIVE CLASSROOM SETTINGS
Fr. Baiju Thomas
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Faculty of Disability
Management and Special Education
Abstract
The contemporary debate on the significant role of teachers in facilitating speaking skills in
the English Language for students with disabilities (SwDs) in inclusive classroom settings.
Speaking in several ways helped SwDs feel much more comfortable in front of a group.
Teachers play an essential role in assisting SwDs to express themselves, communicate with
others, and meet their most fundamental human needs in today's society. SwDs from all over
the world can share in inclusive classroom settings. All SwDs were able to take part and put
their new speaking skills to the test. All aspects of teaching communication skills in the
classroom are addressed in English lessons for SwDs, including prevalent misconceptions
about these skills and practice guidelines for learning-teaching skills. Vocabulary and
pronunciation enhance the best when SwDs speak in their distinctive voices. When teaching
English to SwDs, they must be given opportunities in the inclusive classroom to interact with
their peers and their English teachers. SwDs must improve their ability to communicate to
meet their goals. Students will not be able to do much in their careers if they do not have good
speaking skills. In today's global society, one must be able to express oneself succinctly and
precisely. Nobody can grow in their career without being able to speak effectively and
effectively in English, and this is true regardless of sector. Students can improve their
communication and public speaking skills in an all-inclusive classroom. Speaking fluently is a
prerequisite for good communication skills. Competency in a current language is often seen as
the peak of language learning for many students. Many SwDs place a high emphasis on
fluency when learning a contemporary language. There are many benefits to learning to speak
English, but it remains one of the most underestimated skills. SwDs cannot express
themselves in an inclusive classroom. SwDs are not usually required for speaking on
assessments in most language classes. Teachers should allow their students to participate in
English throughout the class, as numerous experts have found that this is the most effective
way to learn the language. If you are a teacher of SwDs, it is essential to focus on teaching
students to communicate effectively in a range of settings, from formal to informal. Many
SwDs are afraid to speak up in the inclusive classroom or anywhere else for various social
and emotional reasons. Natural strategies like role plays, group work, and initiatives can help
teachers help pupils overcome their fear of speaking English teaching-learning for SwDs in
inclusive classroom settings.
Keywords: Significant, Role, Teachers, Speaking Skills, English Language, TeachingLearning, SwDs, and Inclusive Classroom Settings.
Introduction
A language is a method of speaking and connecting passed down through the generations and
across boundaries. It is also an excellent method to make friends with people. In today's
civilization, the entire world has become a global village, with people speaking the same
language, English.
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Because it is extensively spoken all around the globe, the English language has acquired the
title of global language. English is the most widely used language in the increasing influence
and on the web. Speaking, listening, and producing are the three language skills considered
valuable. When people talk about a language as though it contains all types of knowledge,
they are known as "speaking people" (Ur, 2012). Reading, writing, listening, and speaking are
the four basic language abilities. It is a technique for students to communicate with one
another to accomplish specific goals or express their thoughts, intentions, hopes, and
viewpoints. People who can converse in a language are called speaker systems of that
language.
Moreover, in almost any situation, communication is the most vital skill. A language that
functions continuously by speaking is used twice as frequently as reading and writing in
modern communication (Rivers, 1981). They use their language and contextual understanding
to communicate, assess interactions, and explore ideas. They efficiently use words and
structure them into relevant ideas to generate intriguing talks. Beyond the school, children
have few opportunities to practice language competence and engage in the classroom
(Castaeda, 2019; Essien, 2016). As an outcome, the SwDs have a hard time speaking. For
effective and meaningful engagement, the curriculum emphasizes meaning negotiating, and
the use of chosen language (Richards, 2006). Method activity is a facilitator since it aims to
create skills and information that will enhance the long-term status of forms of
communication (Nunan, 2004). Helping skills include things like language exercises and
linguistic activities. The goal is for students to be able to use language functions and
understand them (Branden, 2006). Even though the students have no language problems, they
are recommended to enhance their speaking consistency (Suzuki, 2018). As per Bygate
(2009), we must be able to understand and develop and adapt words and language to the
circumstances when communicating. The speaker will be able to make quick decisions, carry
them out with ease, and alter the subject of their speech at any time after having the essential
knowledge and expertise. However, in learning the English language, getting information and
using it in speaking may not always be straightforward. Because of the significant linguistic
differences between their native tongue and English, most students have difficulty
communicating exact grammar assertions (Manurung, 2015). Despite their importance in the
classroom, SwDs struggle with speaking ability. In most cases, students are only requested to
say a few words in response to the teacher's 'show' worries. However, the techniques
employed often equip SwDs with a solid understanding of how native languages interact. As
an outcome, for SwDs, the ability to speak remains a distant goal or a fuzzy concept, as it is
tough to acquire like other skills. As an outcome, many nations place a high value on
speaking skills in the English Language for SwDs in inclusive classroom settings.
The Concept of Speaking Skills
A language is essentially a verbal form of communication rather than a written one. Before
anything could be read, people chatted and listened for a long time. One of the essential
aspects of language is the ability to communicate. This thorough study describes the concepts
of speaking skills, a variety of communication-related exercises and tasks, and, finally, how to
teach pronunciation to communication SwDs in inclusive classroom settings. They are
frequently confused since speaking and producing are both "good at reading," as opposed to
reading and listening, "great at reading." Speaking and listening are strongly intertwined as
two forms of communication. Every listener can become a speaker, and every speaker has the
potential to become a listener (Oprandy, 1994; EL Menoufy, 1997).

1297

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Speaking is essential in personal and professional conditions (Brown & Yule, 1983). As an
outcome, speaking is likely to be most English learners' top priority (Florez, 1999). As many
students want to learn English to communicate in it, they must improve their speaking skills.
Brown (2004) agrees, defining "speaking as a learning strategy that can be directly observed
and experientially; those observations are invariably colored by the effective and efficient
operation of a test-listening taker's skill, which invariably compromises the validity and
reliability of a verbal production test." Speaking is also multiple sensory activity since it
incorporates non-linguistic facets such as eye contact, facial gestures, body language, tempo,
and pauses (Thornbury & Slade, 2005). Speaking practice is essential because it allows
students to develop their English speaking skills by conversing with native speakers naturally
and spontaneously. Speaking can boost general learners' motivation and convert the English
language classroom into a lively and dynamic environment if the right speaking exercises are
supplied (Nunan, 1999 & Celce-Murcia, 2001). Other language skills can be aided by
speaking. In a new study, verbal involvement was identified as a critical factor in evolving a
learner's language (Gass & Varionis, 1994). Learning to talk, for instance, has been proven to
enhance children's reading abilities (Hilferty, 2005). The two sorts of speaking are speech and
discourse. The first is more concerned with maintaining a continuous presentation, whereas
the second is more focused on communicating with other speakers (Nunan., 1989). Enhancing
speaking abilities is essential in English classes. As per Nunan (1999) and Burkart &
Sheppard, 2004), the capability to engage in a conversation in the language is a measure of
language educational success. Speaking and listening are the most common forms of
interaction in the classroom regarding teaching and learning. SwDs are often instructed by
teachers who speak directly to them. As an outcome, both the teacher and the students must
be able to communicate successfully. As an outcome, through exciting classroom activities,
teachers must be able to assist SwDs in enhancing their speaking skills. One of the most
common instructional methods is giving a lecture. This practice can describe students'
speaking abilities and give SwDs in inclusive classroom settings.
Speaking Skills for Students with Disabilities
Some schools refuse to acknowledge SwDs because of concerns such as insufficient resources
or a lack of faith in their ability to learn (Sidiq, 2007). The options and facilities available to
SwDs are often ignored in the real world (Sholeh, 2015). It aids SwDs in their search for the
most successful ways of learning speaking skills. SwDs have the same educational choices as
the rest of the population. While at school, they pick up a range of skills, such as the ability to
communicate in English. To create an inclusive classroom where all children with disabilities
are valued, the English language must highlight the student rather than the disability. As an
outcome of being labeled disabled, SwDs may feel shame and superiority complexes. SwDs
may benefit from the use of speaking skills in an inclusive classroom. Concentrating on one's
communication skills when learning English is essential. Schools must be flexible enough to
accommodate students of diverse backgrounds, particularly disadvantaged ones. SwDs may
require adjustments and special consideration in inclusive classroom settings. An SwDs who
cannot follow a teacher's delivery style and cannot watch movies may have problems
speaking effectively. SwDs need to come up with a new method of learning in order to
improve their speaking skills. They use a variety of techniques to improve their language
skills. Two scientists have made significant progress. These individuals use a screen reader to
enhance the clarity of their voice and writing. With the help of a screen reader, SwDs can
learn to communicate better.
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Confidence is built up for social situations by doing things on their own. To hone public
speaking skills, they bravely stood in front of their English Section peers and other students
from outside the classrooms.
The Teaching of Speaking Skills
We can all speak some version of English because of the widespread use of English. Over
time, people have used it to interact with each other. Irrespective of where it originated, the
language has undergone extensive study and documentation. English is used in various
sectors, including healthcare, technology, and higher education. Today, websites and digital
correspondence in English are commonplace due to English's extensive use. Many individuals
use this language to get information, and it is widely accepted. English as a second language
is taught and studied all over the world. Speaking is the primary means of communication for
most people in the world. People speak and write in many different languages all around us.
Most people still prefer to communicate verbally over mastering the written form of a
language. You cannot learn a language by listening to someone else speak it; you have to
employ it and speak it yourself (Anuradha, Raman & Hemamalini, 2014). For long-term
success, there must be a solid foundation in place. If you could not hear or speak, you would
not be able to enjoy life. One's capacity to hear and speak one's native language can be
improved by constant interaction with one's original language. Reading aloud should be the
primary technique of instruction for teachers. They plan to continue using this method. In the
classroom, students' native tongues should be encouraged. A new era of teaching-learning
about effective communication has begun in our society. Updating the curriculum and those
who teach it is essential (Suchdeva, 2011). Primary schools teach several languages using
written text rather than the emotive elements of spoken language. Various studies have been
conducted to determine the similarities and contrasts between spoken language and English
text since the quality and creativity of the power of words have improved. Teachers of foreign
languages must become familiar with the similarities and distinctions among the various
languages spoken worldwide. The narrative content must be improved to assist students in
improving their English speaking abilities. Learning to speak a correct message requires both
verbal and nonverbal means of communication. When a person speaks, both the speaker and
the listener are participants in creating new concepts and ideas (Brown, 2007). SWDs can
communicate effectively are more likely to succeed in school. English teachers can help their
children enhance their language skills in various ways. As a public speaker, you should be
aware of the difference between teaching and making a speech. By teaching some of the most
important aspects of speaking, a firm foundation may be built for the language course. These
factors must be considered when learning SwDs and how to engage in an inclusive classroom
setting.
Speaking Skills in the English Language
Speaking is defined as "the process of producing and transmitting meaning in various
circumstances via the use of verbal and nonverbal symbols" (Chaney, 1998). Creating,
absorbing, and processing information are all part of the dynamic process of producing
meaning (Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997). For English as a Second Language students,
speaking competence is one of the most basic but challenging abilities to master (Abugohar,
& Yunus, 2018; Al-Tamimi, Abdullah, Bin-Hady, 2020). To speak English fluently, you will
need self-confidence, practice exposure to the target language, and mastery of pronunciation,
grammar, and vocabulary (Al Tamimi et al., 2020).
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Tuan and Mai (2015) discovered that English learners face various challenges when it comes
to speaking, including a lack of relevant knowledge, shame, and involvement. Learners lose
interest in studying the target language due to their lack of involvement, as per Mercado
(2017). In the age of technology, good English communication skills, especially speaking
skills, have become highly relevant. Speaking is considered to be an essential language skill.
"Around the world, most language learners study English to enhance their student's learning.
It can be used to describe things, convey unhappiness with the behavior of others, make polite
requests, or amuse others with jokes" (Richards & Renandya, 2002). Students will be graded
more on their ability to speak a language in real-life circumstances, as per Hornby (1995). As
per Tarigan (1990), speaking is a linguistic skill that develops early in life and follows the
ability to listen. It suggests that an essential ability in learning a language is listening. English
learners learn how to express themselves verbally since they cannot access a dictionary or
consult their teachers while speaking. The primary goal of most students is to be able to
communicate in English. Their emotions significantly impact how quickly and accurately they
achieve their objectives. Risk-takers who are not scared to make mistakes will be talkative,
but it may be difficult to change the habit if they make many mistakes. SwDs who are
conservative and introverted may take some time to build confidence in their English, but
once they do, their English is generally excellent, and they are eager to succeed. Much
speaking is required when learning and teaching a second language. If the purpose of
speaking is interaction rather than polished English, it appears appropriate to the number of
students in the inclusive classroom. Allow SwDs to communicate in whichever form of
English they are comfortable with, formal or casual, and respond to events in any way they
see fit to break the silence. English language teachers have traditionally taught speaking as a
series of drills or dialogues despite its importance. In today's society, however, speaking
instruction should be to enhance students' communicative abilities because if this is the case,
SwDs will be able to express themselves and learn how to adhere to the social and cultural
conventions that apply to each other communicative scenario. Several ideas for goal-setting
and procedures have been created due to ongoing educational efforts to enable SwDs to speak
English in an inclusive classroom setting.
Speaking Skills in Inclusive Classrooms
Language learners are judged on their ability to speak English. SwDs often use their English
language skills as a standard to evaluate their progress in studying the language in their native
tongue. Even though it is a crucial ability to master, it is often overlooked when learning a
language. Most young people are not allowed to speak up in school or public areas. Moreover,
SwDs are not required to conduct orally in tests in most cases. Many experts believe that
allowing children to use English in the inclusive classroom at all times is the most significant
way to learn a foreign language. Many children participating in inclusive school activities
should strive for competence in formal and informal settings. SwDs frequently keep their
mouths shut in class and out of it due to societal and personal constraints. Students from
nations where English is not their first language can benefit from classroom activities,
including role-playing, group work, and instructor initiative. As a teacher, I owe my students
to serve as role models by engaging in extracurricular English-language activities. You can
contact us if you have any queries about how teachers can help children with speech
difficulties communicate more effectively. Natural teaching approaches will be studied to see
how well Iraqi pupils understand and use them. A warm and inclusive educational
environment increases the likelihood of students speaking a foreign language. SwDs should
welcome all learners into the classroom.
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Teachers in inclusive classrooms can help SwDs by deciding what essential skills they need to
master and then ensuring that they use them in their everyday lives. They have been told that
the study's purpose is to see how efficiently they can interact in a setting where everyone is
welcomed. Elements of language learning- teaching will be examined as well. Speak about
what might happen and how to fix it. SwDs' language, understanding, and compassion
increased in inclusive classroom settings. Teachers use English as their primary medium of
education. An aspiration of many SwDs is the ability to converse fluently in both official and
informal situations through learning the English language. Many SwDs are vigilant away
from public speaking for various social and emotional reasons. SwDs can overcome their
worries and concerns about speaking in an inclusive classroom by using natural strategies
such as tasks, group collaboration, etc. Teaching SwDs requires teachers to ensure that they
have as many opportunities to engage with native English speakers as possible, both in and
out of the inclusive classroom settings.
Conclusion
Teachers are responsible for helping SwDs develop fluency in English to promote cultural
awareness. This is a goal that children with disabilities and their teachers should work toward
regularly. Teaching teachers to pronounce words correctly is an integral part of the job. SwDs
should be taught the value of good speaking skills and correct pronunciation from an early
age. When evaluating a student's growth, it is essential to examine their option to speak. There
is no justification for students not to enhance their learning and pronunciation skills. This
study looked into the slew of factors linked to one's communication ability through speech
effectively. Concerning teaching English as a new language, there is an enormous amount of
information.
Moreover, the interaction between teachers and students is a vital part of the learning system.
We have found time and time also that a strong command of the English language is essential.
Students and teachers alike must help them improve their speaking abilities to take advantage
of all of the opportunities that English has to provide for SwDs in inclusive classroom settings
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IS THERE A CORRELATION BETWEEN GRADE AND MOTIVATION?
Henrietta Mészáros
University of Pannonia
ABSTRACT
Learning English is crucial for students globally to get on in life and facilitate further
opportunities. As English is becoming more and more a part of everyday life, youngsters
might feel a greater need and be more motivated to learn it (Dörnyei, 2005; Martinovic,
2018). A special group of students struggle with learning English as a foreign language,
namely those suffering from reading disorders or dyslexia. The question arises whether this
struggle of at-risk students not only stems from their language-learning difficulties due to
developmental dyslexia (RD) but from a lack of motivation to study a foreign language or
differences in their motivational factors as opposed to their non-dyslexic peers (No-RD).
The grades students receive on their English lessons can also possibly operate as a modulating
factor of language learning motivation. The given grades can boost students’ nervousness
(Bloodgood et al., 2009) and lower autonomous academic motivation (Pulfrey et al., 2011).
Several aspects such as environmental or socio-cultural factors can possibly affect the way
students interpret their given grades (Ryan & Deci, 2017), thus it all contributes to the
influence of grades on students’ autonomous and academic motivation (Chamberlin et al.,
2018). According to previous findings awarding grades can have a negative effect on
autonomous motivation (Pulfrey et al., 2013). In their studies Chamberlin et al. (2018) found
that grades negatively affect academic motivation of students, as students do not interpret
them as competence-enhancing feedback but as a sticker that can seal their self-esteem, their
ideas of future studies, as grades enhance nervousness and despair (Chamberlin et al. 2018).
The aim of this study was to get an insight into the differences between RD and No-RD
students’ grades and investigate grade as a possible modulating factor of students’ English
language learning motivation. The findings demonstrated a significant difference in the
distribution of the RD and No-RD group’s grades. Dyslexic students tend to get worse grades
on their English lessons than their non-dyslexic peers. Strong correlation is detected between
students’ grades and language learning experience and difficulties, attitude towards learning
English, the global role of English and self-perception, however the correlation between their
grades and motivated learning behaviour is not significant.
Keywords: motivation, grade, language learning, dyslexia
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INVESTIGATING THE IMPACT OF THE USE OF E-LEARNING ON BENINESE
UNIVERSITY LEARNERS’ PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF COVID-19
Amadou SALAMI
Department of English. Faculty of Letters, Languages, Arts and Communications (FLLAC),
University of Abomey-Calavi
Sohoutou Jean NOUNADONDE
Department of English. Faculty of Letters, Languages, Arts and Communications (FLLAC),
University of Abomey-Calavi

Mouhandou Issa Gbadebo Olouwafemi NONVIDE
Department of English. Faculty of Letters, Languages, Arts and Communications (FLLAC),
University of Abomey-Calavi
A. Florence C. MASSEDE
PhD Candidate. Pluridisciplinary Doctoral School, University of Abomey-Calavi
Abstract
The provision and usage of online and e-learning system is becoming the main challenge for
many universities during COVID-19 pandemic. E-learning system like e-Blackboard has
several fantastic features that would be valuable for use during this COVID-19 pandemic.
Therefore, this study aims at exploring the critical challenges that face the current e-learning
systems and investigating the main factors that support the usage of e-learning system during
COVID-19 pandemic. This study employs the interview method using thematic analysis
through Excel software. The interviews, questionnaires and classroom observation have been
conducted with 100 students and some experts in e-learning system at HECM (Haute Ecole de
Commerce et de Management) university in Benin Republic. The findings related to this
study offer useful suggestions for policy-makers, designers, developers and researchers,
which will enable them to get better acquainted with the key aspects of the e-learning system
usage successfully during and after COVID-19 pandemic.
Keywords: E-learning system, COVID-19 pandemic, challenges, performance.
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PERCEPTIONS IN GENDER STEREOTYPES DURING PE LESSONS IN PRIMARY
SCHOOL
Maria Luigia Salvatori
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Abstract
Despite efforts for gender equality from an early age, it seems that gender stereotypes are still
widespread among the Italian population. Stereotypes about gender-appropriate behavior play
a major role in physical activity and sports. In the school environment, gender differences
emerge and are encouraged daily in every practical situation, especially during physical
education classes or projects. It is important to investigate this issue to prepare future physical
education teachers, introduced in primary school with the Budget Law 2022. The aim of the
study was to investigate the differences in perceptions between boys and girls in primary
school towards some of the most prevalent gender stereotypes in the motor-sports field in
order to identify their primary source.
The study design was observational. A convenience sample consisting of fifth graders totaling
40 children (half boys and half girls), with an average age of 10 years ± 1.2 years, was
recruited for the study. A paper-based survey was prepared and administered to the children
during physical education class time. Descriptive statistics were used to describe the
responses in percentage and frequency. Chi-square was used to investigate the differences in
perceptions between males and females toward the most prevalent gender stereotypes in
motor-sports. Significance was set at p<0.05. The data were analyzed using SPSS.
The results of the present study still suggest gender differences in boys and girls toward
motor-sports gender stereotypes, and the primary source seems to come from teachers. Work
needs to be done on training physical education teachers to counteract the formation of gender
stereotypes from a very early age.
Keywords: gender differences , primary school , equal opportunities , stereotypes.
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DISCIPLINE IN THE HIGHER EDUCATION CLASSROOM: A STUDY OF ITS
INTRINSIC INFLUENCE ON PROFESSIONAL ATTRIBUTES, LEARNING AND
SAFETY
Harshita Singh
Banasthali Vidhyapeth University
Abstract
Discipline in the higher education classroom is a widely debated phenomenon, especially
since it is defined interchangeably with classroom management, which is pertinent to
schooling in non-adult institutions. This research aimed to apply the principles of discipline in
a higher education context to study the impact of attitude and behaviour on learning
conditions while embracing partnered approaches with adult learners to maintain its
relevance. The consequences of misbehaviour under the key concepts of disruption and safety
in the classroom were examined. This study was conducted within a healthcare professional
programme in the UK where theoretical learning is partnered with practical settings to inform
evidence-based practice. Within the practical context, the frequency of claims highlighting the
impact of undisciplined behaviour persists, while the educational approaches of partners to
address this are vague. Thus, the overarching aim of this study was to identify whether
discipline in the classroom can act as a behavioural strategy to influence attributes outside the
classroom. Using a qualitative methodology, the study compares the perceptions of students at
varying levels under a critical realist theoretical framework. The findings further substantiate
the intrinsic approach of discipline in predisposing attitudes, which are evidenced as plausible
influences on the safety felt within the classroom.
Keywords: Discipline, professional attributes, healthcare values, incivility, educational
strategies, theory and practice, psychological safety, psychology, transformation and
behavioural conditioning.
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SEDOANALJEZİ ALTINDA KİST HİDATİK RÜPTÜRÜNE BAĞLI, AMELİYATSIZ
CİLTTEN İĞNE YOLU (PAIR) YÖNTEMİ İLE YAPILAN KARACİĞER KİST
HİDATİK TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ANAFLAKTİK ŞOK VE YÖNETİMİ:
OLGU SUNUMU
Doç. Dr. Esra MERCANOĞLU EFE
Bursa Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi, SBÜ, SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
ORCID: 0000-0003-3796-0366
ÖZET
GİRİŞ/AMAÇ
Kist hidatik daha çok echinococcus granulosusun sebep olduğu, sık görülen bir hastalıktır (1).
Kist hidatiklerin tedavi yöntemlerinden biri de PAIR (ponksiyon, aspirasyon, injeksiyon ve
reaspirasyon) olup belli şartlarda temel tedavi yöntemleri arasına girmeyi başarmıştır (2).
Bu olgu ile sedoanaljezi altında PAIR yöntemiyle karaciğer kist hidatik tedavisi sırasında kist
rüptürü nedeniyle gelişen anaflaktik şok ve yönetimini sunmayı amaçladık.
OLGU
42 yaşında, 80 kg ağırlığında, 178 cm boyunda, ASA skoru II olan hasta PAIR yöntemi kist
hidatik tedavisi yapılmak üzere anjiyo ünitesine alındı. Monitorize edilerek kan
basıncı:128/75 mmHg, kalp hızı: 88 atım/dk, sPO2: %98 olarak ölçüldü. Sedoanaljezi amaçlı
3 mg midazolam IV ve 100 micg fentanil IV enjekte edildi. Yaklaşık 12 dakika sonra vücutta
yaygın döküntü, ani hipotansiyon (KB: 50/33 mmHg) ve taşikardi (KH: 158 atım/dk), hafif
bilinç kaybı, perioral ödem ve iç çekme tarzında solunum meydana geldi. Radyoloji uzmanı
da aynı zamanda kistin rüptüre olduğunu bildirdi. Anaflaktik şok tanısı alan hastaya acil
olarak 0.5 mg adrenalin IM olarak uygulandı. Eş zamanlı entübe edildi. Vokal kordlarda
hafif derecede ödem bulgusuna rastlandı. Sıvı resüsitasyonu ile birlikte, 5 mg efedrin IV
uygulandıktan sonra 1 amp feniramin IV ve 80 mg metilprednizolon IV enjekte edildi.
Yaklaşık 10 dakika ventilasyondan sonra hastanın bilinci, solunumu ve hemodinamisi
normale gelmesi üzerine, hasta ekstübe edildi. PACU’da 2 saat takip edilip sorunsuz olarak
kliniğe gönderildi.
TARTIŞMA/SONUÇ
Kist hidatik olgularının anafilaksi risklerinin yüksek olması nedeniyle işlem sırasında hastalar
monitörize edilerek vital bulguları anestezi doktoru tarafından kontrol edilir. Perkütan
işlemlerde minör alerjik reaksiyonlar olabileceği gibi anafilaksi de gelişebilir (3,4). Bizim
olgumuzda işlem sırasında travmaya bağlı olarak kistin rüptüre olmasıyla anaflaktik şok
gelişmiş olup acil ve uygun müdahale ile olay kısa sürede sınırlandırılmıştır.
Sonuç olarak kist hidatik müdahalelerinde gerçekleşebilecek anaflaksi veya anaflaktik şok
tablosu için hazırlıklı olunarak, uygun anestezi yöntemi ve monitorizasyon ile erken tanı, hızlı
ve doğru yaklaşımla morbidite ve mortalitenin azalacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, PAIR, sedoanaljezi, anaflaksi, anaflaktik şok
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MANAGEMENT of ANAPHYLACTIC SHOCK DUE TO CYST HYDATIC
RUPTURE, DURING TREATMENT of CYST HYDATIC WITH THE METHOD of
PUNCTURE of THE CYST WALL, ASPIRATION of CYST CONTENTS,
INSTILLATION and REASPIRATION of THE SCOLICIDAL AGENT (PAIR)
UNDER SEDOANALGESIA: CASE REPORT
ABSTRACT
INTRODUCTION
Cyst hydatic is a disease that is caused by mostly echinococcus granulosus (1). PAIR
(puncture, aspiration, injection and reaspiration) is one of the treatment methods that has
joined into the basic treatment methods under special conditions.
In this case report, it was aimed to present the management of anaphlactic shock due to
rupture of cyst during treatment of cyst hydatic with PAIR method under sedoanalgesia.
CASE
Patient with 42 years of age, 80 kg weight, 178 cm height, ASA score II was taken to angio
unit for cyst hydatic repair with PAIR technique. After routine monitorisation, ABP:128/75
mmHg, HR: 88 bpm sPO2: %98 were recorded. 3 mg midazolam IV ve 100 mcg fentanyl IV
were administered for the aim of sedoanalgesia. After almost 12 minutes severe rash on the
body, sudden hypotension (ABP: 50/33 mmHg) and tachycardia (HR: 158 bpm), mild
unconsciousness, perioral edema and sigh breathing occured. Radiologist reported that cyst
was ruptured at the same time. After the very quick diagnose of anaphlactic schock, 0.5 mg
adrenaline IM was administered to the patient. He was entubated at the same time. Mild
edema was seen at the vocal cords. During fluid resuscitaiton,
5 mg ephedrine IV
administration 1 amp pheniramine IV and 80 mg methylprednisolone IV were injected. After
almost 10 minutes ventilation, the patient was conscious, breathing normally and the
hemodynamic parameters were in normal range. He was extubated. After following up for 2
hours in PACU he was sent to clinic.
DISCUSSION and RESULT
Due to the high risk of anaphylaxis of cyst hydatic cases, all patients should be monitorised
and all hemodynamic parameters be followed up by an anesthesiologist during the procedure.
During percutan procedures, mild to moderate allergic reaxions or anaphylaxis might be seen
(3,4). In our case, during procedure, cyst was ruptured due to trauma and anaphylactic shock
was managed quickly and accurately.
As a result, we believe that, during cyst hydatic prosedures, mortality and morbidity could be
decreased,, with suitable preparation for the possible anaphylaxis or anaphylactic shock,
accurate anesthesia management and monitorisation with early diagnose, qiuck and accurate
treatment.
Keywords: Cyst Hydatic, PAIR, sedoanalgesia, anaphylaxis, anaphylactic shock
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF TREATMENT OF PM WITH INTERFERON
ALPHA IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Sghibneva-Bobeico Nina
Department of Hematology, Oncological Institute of Republic of Moldova, Republic of
Moldova
Musteata Vasile
State University of Medicine and Pharmacy “N. Testemitanu”,Chisinau, Republic of
Moldova, Department of Hematology, Oncological Institute of Republic of Moldova,
Republic of Moldova
Jalba Lidia
Department of Hematology, Oncological Institute of Republic of Moldova, Republic of
Moldova
ABSTRACT
Introduction. Primary myelofibrosis (PM) is a chronic myeloproliferative neoplasm with
unknown etiology and poor prognostic. Classical clinical manifestations are splenomegaly,
constitutional symptoms, and cytopenia, but in the last decade, we observed an increased
incidence and prevalence due to the diagnosis of PM in young patients. In the case of young
patients, the clinical manifestations can be presented only by changes in complete blood count
(CBC) and sometimes with proliferation syndrome. This neoplasm can be treated only by a
bone marrow transplant. Other drugs can offer improvement of constitutional symptoms,
normalizations of CBC, and a decrease in the spleen size. The classical drug with good
cytoreduction activity is hydroxycarbamide, but exists the risk of leukemic transformations.
There are published several articles which describe successful interferon therapy for
myelofibrosis with a significant reduction of marrow fibrosis, cellularity, megakaryocyte
density, and naked nuclei density [1]. Despite several clinical analyses, the use of alpha
interferon is controversial, so we are interested in our observations and studies.
Objective. Determination of the effect of treatment of PM with interferon in the Republic of
Moldova.
Methods. At the moment, in the Republic of Moldova are 450 patients with MP. A
retrospective clinical-analytic study was conducted based on data from 16 patients who have
been treated with interferon-alpha therapy for the last 2 years.
Results. According to obtained data, 16,7% of the treatment was stopped due to drug
intolerance, and 2 (16,7%) patients discontinued treatment due to other reasons. In 33,3% of
cases was obtained the normalizations of CBC and constitutional symptoms. One patient
receives the combinations of interferon and hydroxycarbamide for better control of CBC. In
33,3% the improvement was obtained after increasing of dosage of interferon to 12-15 MUI
per week. Two patients just started their treatment but we observe the tendency of
normalization of CBC. In 8,3% of cases, the stabilization of the tumor was obtained.
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Conclusions. According to literature and our data, interferon alpha can be used for treatment
in cases of PM in young patients and in the cases of intolerance of other antineoplastic agents.
Keywords: Primary myelofibrosis, treatment, interferon, observation.1

1

Recombinant interferon-α in myelofibrosis reduces bone marrow fibrosis, improves its morphology and is
associated with clinical response. Marco Pizzi 1 2, Richard T Silver 3, Ariella Barel 3, Attilio Orazi 1. PMID:
26271725 DOI: 10.1038/modpathol.2015.93
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SLEEP DISORDERS IN ENDOCRINE PATHOLOGIES
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
USMF N.Testemitanu
ORCID: 0000-0003-3014-4470
Mini Ajith Uthara
USMF N.Testemitanu
ORCID: 0000-0003-0318-1137
Dr. Vudu Lorina
USMF N.Testemitanu
ORCID: 0000-0002-7481-3843
ABSTRACT
The sleep plays a critical role in every aspect of our lives, from metabolism to mood. The
endocrine system is very important in maintaining sleep health. Sleep disorders can be caused
by changes in the endocrine system's functions. Because sleep quality and duration have an
effect on hormone function, sleep deprivation and fragmentation can result in endocrine
disorders. Hormonal action and secretion have a strong influence on our circadian rhythm and
Sleep-Wake State. Melatonin, Thyroid-stimulating hormone (TSH), Adrenocorticotropic
hormone (ACTH), Cortisol are circadian hormones. Growth Hormone (GH), Prolactin (PRL),
Renin secretion are sleep-related hormones. The pineal gland regulates our sleep and wake
cycles. Melatonin is synthesized in response to the dark and light environment that is
conducive to human sleep. Cortisol and ACTH levels are highest in the morning and decrease
throughout the day. TSH primarily regulates thyroid function on a circadian basis. Slow wave
sleep, has an inhibitory effect on TSH secretion at night. GH secretion increases during sleep,
with the time of day having less of an effect. PRL levels reach a maximum during nocturnal
sleep near the middle of the sleep period. Sleep deprivation-induced awakenings eventually
inhibit nocturnal prolactin secretion. Renin and aldosterone levels rise during sleep, reducing
urine output. Sleep deprivation reduces the aldosterone elevation that occurs during sleep,
resulting in increased sodium excretion. In healthy individuals, sleep deprivation increases
Ghrelin levels and hunger feelings. Sleep disorders and endocrine abnormalities have a
bidirectional relationship. Numerous sleep disorders are triggered by hormonal changes and
vice versa. Sleep disruption results in changes in TSH, GH, PRL, cortisol levels, among
others. Sleep disorders are associated with endocrine disorders such as acromegaly, Cushing
syndrome, Graves disease, diabetes, obesity, metabolic syndrome, and polycystic ovary
syndrome. Obstructive Sleep Apnea insomnia and excessive daytime sleepiness are associated
with a variety of endocrine disorders.
Keywords: Sleep, Sleep disorders, hormones, circadian rhythm
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RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN INDIAN STUDENTS OF
USMF "NICOLAE TESTEMITANU"
Mini Ajith Uthara
USMF N.Testemitanu
ORCID: 0000-0003-0318-1137
Patteri Kudiyil Mohan Amrutha
USMF N.Testemitanu, Moldova
ORCID: 0000-0003-3014-4470
Dr. Vudu Lorina
USMF N.Testemitanu
ORCID: 0000-0002-7481-3843
ABSTRACT
The study Risk factors of Type 2 Diabetes Mellitus in Indian students of USMF "Nicolae
Testemitanu” was done with the prime intention of identifying the influential risk factors that
can contribute to the development of diabetes mellitus and thereby prevent future disease
development. For the study, a questionnaire was circulated in January 2022, with specific
questions aimed at risk factor identification in different aspects. A total of 115 responses were
obtained and infographics were deciphered from pie charts, bar graphs, and plots. The
questionnaire was constructed using Google forms and included sections: ‘General
characteristics’, ‘Family History’, and ‘Dietary history’. Results were analyzed. Since the
study was performed on a young population, modifiable risk factors were found to have more
influence. The most prevalent risk factor was Sedentarism as 54% of participants expressed
that they did not have a daily physical activity of more than 30 minutes. Another important
area was dietary habits. Most students followed a non-vegetarian diet and many students
opted to eat out food at least for few days every week. The kind of food they preferred was:
Indian foods (Biriyani and other Indian Delicacies) - 44.3%, Fast Food (Pizza, Burgers, Fried
Chicken.) - 39.1%, Arabic Food (Kebab, Shawarmas) - 15.7% students. For assessing genetic
predisposal, family history was assessed. However, most participants belonged to the category
“No diabetes in parents” in 51.3%. 77.2% participants did not have obesity in parents and
most participants expressed there was no hypertension in both parents- 57.4% participants. So
more than half of the participants in the study were on the safer side of the spectrum. This
points to the need for students to abstain from an unhealthy lifestyle which includes fast food,
sugared beverage consumption and sedentary behaviour and the need for implementation of
physical exercise.
Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Indians, sedentarism, dietery habits, family history.
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BONE PATHOLOGY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
Diana Ealimi
Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova.
ORCID: 0000-0003-4990-4978
Deseatnicova Elena
Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova.
ORCID: 0000-0001-5029-2994
Abstract
Background. Mineral and bone metabolism disturbances are common in chronic kidney
disease (CKD). Different studies have demonstrated that chronic kidney disease impact bone
metabolism and mineralization. The most common types of renal osteodystrophy that
develops in CKD are caused primarily by changes in parathyroid hormone levels in the blood
(PTH), which leads to decrease in bone mineral density and subsequently bones with greater
risk of fragility and fractures.
Objective of the study. To perform a descriptive review of the role of the CKD in the
pathogenesis of (MBD), diagnosis management and prevention of bone pathology in CKD.
Material and Methods. The database search for all relevant literatures published until
February 2022. The search include English written articles identified through searches of
PubMed and Google Scholar. Combinations of search terms were chronic kidney disease,
bone pathology, risk factors, pathogenesis of CKD, CKD-MBD (mineral bone disease), and
management.
Results. According to the 81 relevant articles, the articles have demonstrated that CKD
patients are at higher risk of MBD as the prevalence of hip fracture in dialysis patients is
higher than in the general population in all age groups and are a major causes of morbidity in
CKD. Within CKD the homeostasis of calcium and phosphorus is disturbed. When the GFR
decline < 60 mL/min/1.73 m2 and hyperphosphatemia develops the primary body response is
increased secretion of FGF23 (Fibroblast growth factor-23) from osteocytes. The effect of
FGF23 is manifested by increased excretion of phosphates, and decreased calcium level what
leads to hypocalcemia. Chronically decreased calcium level causes secondary
hyperparathyroidism. PTH stimulates bone cell proliferation and the activity of each
remodeling unit, as well as the recruitment of new bone remodeling units, so high serum PTH
levels accelerate bone turnover what leads to CKD-MBD. As the result, bone activity
increases, osteoid formation is abnormal, immature and non-lamellar, matrix is formed and
mineralized inadequately. It results in a bone with a lower strength and a greater fragility.
Biomarkers such as bALP (Bone Alkaline Phosphatase) and, iPTH (intact parathyroid
hormone) may assist to assess bone turnover in early stages, but classical dual energy
absorptiometry(DEXA) is recommended as standard assessment of the patients.
Conclusion. CKD-MBD pathological changes include increase in FGF23, hypocalcemia,
hyperphosphatemia, and increase in PTH, which lead to renal osteodystrophy. In patients with
CKD-MBD, using DEXA every 1-2 year to screen fracture risk should be considered.
Biomarkers such as bALP and iPTH may assist to assess bone turnover.
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The prophylaxis of CKD-MBD is achieved by early diagnosis, lifestyle modifications,
calcium, vitamin D supplementation, and pharmacotherapy such as antiresorptivebisphosphonates and anabolic drugs.
Keywords: CKD, MBD, FGF23, DEXA.
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OSTEOPOROSIS IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS(SLE)
Aman Masoud
Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova
ORCID: 0000-0001-9671-1031
Asoc. Prof. Deseatnicova Elena
Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova
ORCID: 0000-0001-5029-2994
Abstract
Background. Osteoporosis pathology is frequently associated with systemic lupus
erythematous diseases. Moreover, several studies have shown that osteoporosis is widespread
among SLE patients, who are at risk due to many causes, including glucocorticoids. These
drugs either decrease bone production or enhance bone resorption, other risks appear due to
the systemic inflammation in which increases the osteoclastic bone resorption while
decreasing osteoblastic bone production, resulting in bone loss and osteoporosis.
Objective of the study. To make a literature review about the osteoporosis pathology in
Systemic lupus erythematosus patients, by analyzing the clinical aspects, incidence, diagnosis
methods and prevention of osteoporosis in SLE.
Material and Methods. We have performed a database search of all relevant literature
published until March 2022. The search included English written articles. Electronic
databases including PubMed, Oxford Academics, Google Scholar were searched using the
following terms: “osteoporosis, SLE, BMD"
Results. The search yielded 100 articles, with different study types; literature review, metaanalysis, case control and cross sectional. The results of the studies demonstrated that
osteoporosis significantly is increased among SLE patients as compared with controls. The
age, disease duration, medications used (glucocorticoid) to control the disease that protects
patients from the effects of systemic inflammation has negative impact on bone and its
quality. Cumulative glucocorticoid dose, duration of glucocorticoid therapy reduce bone
formation, increase bone resorption, or both in SLE patients. These play an important role in
osteoporosis development. Systemic inflammation in SLE may increase osteoclastic bone
resorption while decreasing osteoblastic bone synthesis, resulting in bone loss. Studies in
different geographic regions show an increased prevalence of vitamin D deficiency among
SLE patients. Moreover, low 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) levels were associated with
low BMD in the lumbar spine in SLE patients. Timely dual energy absorptiometry (DEXA)
screening is the main method recommended for osteoporosis diagnosis in SLE patients.
Management of osteoporosis in patients with SLE must begin with mitigating the risk of
BMD deterioration during the treatment of SLE. Because even low doses of GC can increase
fracture risk.
Conclusion. Osteoporosis, Low BMD, and fracture rate is highly significant in systemic
lupus erythematous, all much more common in SLE patients than in healthy people,
especially in younger female patient .Every SLE patient should have an osteoporosis
screening. a DEXA of the lumbar spine and femur should be performed every 2 years.
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For the management of patient with lupus its recommended early diet intervention, adequate
calcium, and vitamin D supplementation and anti-resorptive treatment as necessary in patient
who has started or has been on glucocorticoids for an extended period, regardless of age.
Keywords: systemic lupus erythematous, Risk factors; osteoporosis, autoimmune disease,
BMD, Glucocorticoids, DEXA.
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AMIODARONE-INDUCED THYROID DYSFUNCTION
Jyana Masoud
"Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova
ORCID: 0000-0003-4017-389X
Associate Professor Dr. Harea Dumitru
"Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova
ABSTRACT
Background. Amiodarone is a benzofuran derivative with two iodine atoms in each
molecule. Amiodarone is a class III antiarrhythmic agent that blocks voltage-gated potassium
channels, despite its remarkable antiarrhythmic profile, its usage is complicated by a variety
of possible side effects, including thyroid dysfunction such as hypothyroidism or, less
frequently, hyperthyroidism or thyrotoxicosis.
Objective of the study. To study the amiodarone induced thyroid dysfunction to improve the
diagnosis and management of this disorder.
Material and Methods. We have performed a database search of all relevant literature
published until March 2022. The search included English written articles. Electronic
databases including PubMed, Oxford Academics, Google Scholar were searched using the
following terms: “Amiodarone, thyroid dysfunction, thyrotoxicosis, hypothyroidism"
Results. The search yielded 45 articles, with different study types; literature review, metaanalysis, case control and cross sectional. Amiodarone and its active metabolite, due to its
iodine-rich chemical composition, can induce thyroid dysfunction. The effects of amiodarone
on thyroid function develop through several mechanisms: excess of iodine, inhibition of
conversion of T4 to T3, similarity to T3, destruction of thyroid cells. Amiodarone can
continue to affect the thyroid months after it is stopped. Most euthyroid patients started on
amiodarone remain euthyroid; however, amiodarone use can cause hypothyroidism (5 to
22%) and thyrotoxicosis (2.0–9.6%). Amiodarone-induced hypothyroidism (AIH) can occur
as quickly as two weeks or as late as 39 months after amiodarone medication is initiated. AIH
presents with the same symptoms as primary hypothyroidism. AIH develops predominantly in
underlying autoimmune thyroid disease. AIH does not require amiodarone withdrawal.
Levothyroxine treatment is recommended in all cases of overt AIH, whereas it may be
avoided in some subclinical cases. Amiodarone-induced thyrotoxicosis (AIT) may develop
during or after several months of amiodarone medication, and has been observed to occur
many months after amiodarone discontinuation. Two distinct kinds of AIT have been
reported. Type 1 AIT is defined as excessive iodine-induced thyroid hormone production,
whereas type 2 AIT is defined as destruction of thyroid follicles with excessive T3 and T4
release. AIT presents with the same symptoms as primary hyperthyroidism. The choice
between the continuation or discontinuation of amiodarone in AIT patients should be
individualized and taken jointly by professional cardiologists and endocrinologists based on
risk assessment. Treatment of AIT varies depending on the type of AIT. AIT type 1 is best
treated by antithyroid drugs. Glucocorticoids are recommended as the first-line therapy for
AIT type 2.
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Conclusion. Amiodarone is highly associated with thyroid dysfunction hypothyroidism and
thyrotoxicosis. The decision to continue or to stop amiodarone should be individualized.
Amiodarone-induced hypothyroidism is treated by levothyroxine.
Treatment of amiodarone-induced thyrotoxicosis depend on the type of AIT. All patients
should have thyroid function tests checked before starting therapy with amiodarone and
during treatment.
Keywords: Amiodarone, amiodarone induced thyrotoxicosis, amiodarone induced
hypothyroidism.
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HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2 EXPRESSION
ACORDING TO BLOOD SUGAR LEVEL IN BREAST CANCER PATIENTS
Portnoi Elena
Public medical sanitary institution Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova
Brinza Dumitru
Public medical sanitary institution Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova
Foca Ecaterina
Department of histology, cytology and embryology, Nicolae Testemitanu State University of
Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republic of Moldova
Stratan Valentina
Public medical sanitary institution Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova
Fulga Veaceslav
Department of histology, cytology and embryology, Nicolae Testemitanu State University of
Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republic of Moldova
ABSTRACT
Background: Diabetes mellitus represent a risk factor for breast cancer development and is
associated with very poor prognosis for breast cancer patients.
Aim of study was to determine HER2/neu expression according to blood glucose level in
breast cancer patients.
Material and methods: specimens from 70 patients (63.84±7.33 years old) with invasive
NST type breast carcinoma were studied. The immunohistochemical analysis were made by
using Dako Autostainer Link 48 system, Her2/neu (CB 11 clone, 20 minutes), Bond Epitope
Retrieval Solution 2 (AR9640, 20 minutes), Bond Polymer Refine Detection System
(DS9800, 15 minutes). Her2/ neu was determined in accordance to recommendation of ASCO
2018. Pre-operative fasting blood sugar level was measured (fasting blood glucose test
(FBG)). No chimio- and radiotherapy treatment. The statistical analysis (Spearman
correlation, M±SD) was made by GraphPad Prism 8.0 (p≤0.05).
Results: The distribution of cases by grade of differentiation was: G1 – 6 cases/8.6%, G2 –
40/57.1% and G3 – 24/34.3%. The mitotic activity of tumors: 1 – 35/50.0%, 2 – 25/35.7%, 3
– 9/12.9% and 4 – 1/1.4%. The glucose level was 6.95±3.23. The correlation of glucose to:
tumors grade – -0.07 (p=0.28), mitotic activity – -0.09 (p=0.23), patients age – 0.07 (p=0.29),
Her2/neu – -0.15 (p=0.11).
Conclusions: Her2/ neu expression in not influenced by the blood sugar level.
Keywords: breast cancer, glucose, ER, PR, Her2/neu.
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A SYSTEMATIC REVIEW OF CEMENTATION TECHNIQUES TO MINIMIZE
CEMENT EXCESS IN CEMENT-RETAINED IMPLANT RESTORATIONS.
Rodolfo Reda
Department of Oral and Maxillo Facial Sciences, University of Rome La Sapienza, 00161
Rome
Alessio Zanza
Department of Oral and Maxillo Facial Sciences, University of Rome La Sapienza, 00161
Rome
Dario Di Nardo
Department of Oral and Maxillo Facial Sciences, University of Rome La Sapienza, 00161
Rome
Maurilio D’Angelo
Department of Oral and Maxillo Facial Sciences, University of Rome La Sapienza, 00161
Rome
Luca Testarelli
Department of Oral and Maxillo Facial Sciences, University of Rome La Sapienza, 00161
Rome
Abstract
Background: The most used types of retention of implant-supported prostheses are screwretained or cement-retained restorations. The advantages and disadvantages of both have been
identified by various authors over the years. However, cement-retained implant crowns and
fixed
partial dentures are among the most used types of restorations in implant prostheses, due to
their
aesthetic and clinical advantages. When cemented prostheses are made on implants, the
problem
of cement residues is important and often associated with biological implant pathologies. The
objective of this research was to establish to what extent the techniques to reduce excess
cement really
affect the volume of cement residues.
Materials and Methods: This review was written following the PRISMA statement; a
detailed search was carried out in three different electronic databases— PubMed, Scopus, and
Cochrane Library. The inclusion criteria were prospective clinical studies, with at least 10
participants per group, and with at least 6 months of the follow-up period. Results: There have
been many proposals for techniques supposed to reduce the amount of excess cement in the
peri-implant sulcus and on the prosthetic components, but of these, which are exceptional in
their in vitro capabilities, very few have been clinically validated, and this represents the real
limitation and a great lack of knowledge regarding this topic. Three articles met the inclusion
criteria, which were analyzed and compared, to obtain the information necessary for the
purposes of the systematic review.
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Discussion: Extraoral cementation can reduce the excess cement, which, after a normal
excess removal procedure, is, nevertheless, of such size that it does not affect the possibility
of peri-implant pathologies developing. All these studies concluded that a small amount of
cement residue is found in the gingival sulcus, and using eugenol-free oxide cements, the
residues were only deposited on the metal surfaces, with a better peri-implant tissues health.
Conclusion: Despite the limitations of this study, it was possible to carefully analyze these
characteristics and obtain valuable suggestions for daily clinical practice. Resinous cements
are considered, due to the free monomers present in them, toxic for the soft tissues. The
provisional zinc-oxide cements, also eugenol-free, represent the ideal choice. The different
grades of retentive forces provided by these cements do not seem to have clinical effects on
the decementation of restorations.
Keywords: cementation technique; cement excess; peri-implantitis; shoulder; chamfer
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RESORPTION VS PRESERVATION FOR IMPLANT PLACEMENT
Dr Altaf Hussain Malik
Abstract
Extraction of teeth is sometime unavoidable .After every extraction of one or more teeth, the
alveolar bone of the respective region undergoes resorption and atrophy. In order to have a
comfortable and long lasting rehabilitation of jaws, ridge preservation techniques are often
employed after tooth extraction to limit the phenomenon of ridge resorption .Alveolar ridge
preservation (ARP) is a method of decreasing bone resorption following tooth extraction and
facilitating prosthetically driven implant placement. Physiological responses after extraction
and the effects of ARP are important in order to implement implant surgical procedures .In
order to reduce undesirable horizontal and vertical ridge resorption following extraction
,ARP is a reliable . Guided bone regeneration, socket fillers, socket sealers and growth factors
have been used satisfactorily to facilitate favourable implant placement. Currently there is no
consensus on case selection, clinical technique and material choice. The paper provides
insight into various techniques of ridge preservation.
Keywords: respective, Currently, placement
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CHRONOPHARMACOLOGY: A Great Future for the Medicines
Anamika Gautam
Banasthali Vidyapith
ABSTRACT
Chronopharmacology is helpful to solve problems of drug dose optimization i.e. improving
the efficacy or reducing undesired effects. In humans, the metabolic fate of a pharmacological
agent is not constant as a function of time. Thus, during metabolic, it is a much more useful
chronobiological approach to pharmacological phenomena it includes a lesser risk of errors.
Chronobiology is the branch of science that examines periodic phenomena in living
organisms and their adaptation to the biological rhythm. These biological rhythms can be
yearly, monthly, daily, or more frequent. Daily (24hr) rhythms are called CR. Chronopharmacology is the branch of science that takes into account the influence of time. It is
concerned with the effects of drugs on the timing of biological events and rhythms and the
relation of biological timing and endogenous periodicities to the effect of drugs. It further
deals with chronotherapeutics, chronokinetics, and chronotoxicity. The circadian rhythms in
mammals are maintained and regulated by the master clock in the brain called the
suprachiasmatic nucleus (SCN) present in the hypothalamus. Circadian rhythms deal with the
cyclic changes occurring during the day and night which depends on the absence and presence
of light. When the light falls on the retina, the light-sensitive ganglion cells act as receptors
and send signals to SCN through retinohypothalamic tracts. SCN either directly by
influencing the pineal gland which releases melatonin or indirectly by the influencing
autonomic nervous system to regulate different physiological activities. Biological rhythms
were affected by the various systems. Circadian rhythms are also exhibited by many diseases.
Some drugs in absorption (A), distribution (D), metabolism (M), and excretion (E) about time.
During the CR changes in ADME and the influence of time of administration on these
different processes is called chronopharmacokinetics or chronokinetics.
Keywords: Chrono-pharmacology, Chrono-pharmacokinetics, Circadian rhythms (CR),
Suprachiasmatic nucleus, Chrono-therapeutics, Pulsatile drug delivery system.
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EXPLAINING THE SENSORY PROCESSING AMONG HUMANS: FROM
DESCARTES TO ADORNO
Dritan Ulqinaku
Institute of Public Health
Gentian Vyshka
University of Medicine in Tirana, Biomedical and Experimental Department, Faculty of
Medicine
ABSTRACT
Introduction
Renowned philosophers have meditated, worked and written upon sensorial modalities and
sensory processing among humans. The pioneering Cartesian ideas in the Traité de l'homme
served for decades, if not centuries, as a mechanistic explanation and approach to the highly
complicated explanations ever given to human senses.
Discussion
Of course, pain and painful stimuli were the most elaborated. Descartes envisaged right the
ascending pathways leading this perceptive product toward cortex; he could obviously not
explain the electrical nature of the signaling messages. Well before microscopy and
sophisticated imaging, he was able to separate touch (attouchement) from pain (douleur)
processing; a step ahead he even denoted a diversity of the latter while talking about tickling
(chatouillement).
Four centuries later Adorno focused on the olfactory sense. While adopting pretty much a
Cartesian view, he grants evolutionary values to this sense. Well beyond being simply
historical curiosities, the philosophical approaches could not stand to the modern explanations
of physiology.
Conclusions
As a sensorial modality, pain presence and its importance count for an impressive bulk of
scholarly research. Cartesian approach considered sensations of all modalities in a
mechanistic form, which actually sounds obsolete. However repeatedly authors turn back to
the same dilemmas plaguing scholars since centuries. If nervous system organization were
fractal, how fractal would be the sensory information as an input and output? If nociception is
not the same as pain, can we explain this within the analogue – binary information system?
Keywords: sensorial modalities; pain; olfactory sense; Cartesian approach.
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON PATIENTS' SOCIAL NETWORK
ON SELF-MANAGEMENT BEHAVIOR OF ELDERLY PATIENTS WITH
CHRONIC DISEASES IN COMMUNITY
Rui-ting Zhang
School of Nursing, Beijing University of Chinese Medicine
ORCID:0000-0002-8464-8474
Yu Liu
School of Nursing, Beijing University of Chinese Medicine
ORCID: 0000-0001-8678-3381
Abstract
Objective To explore the influence of health education based on patients' social network on
self-management behavior of elderly patients with chronic diseases in community.
Methods A total of 71 elderly patients with chronic diseases in the community were selected
and divided into an intervention group (n = 36) and a control group (n = 35) according to the
randomized controlled trial. The elderly patients in the intervention group and members of
their core discussion networks were given health education based on social network, while
those in the control group were given health education based on individual patients. After
intervention for three months, the effects of health education based on social network of
patients on the self-efficacy of elderly patients with chronic diseases in the community were
explored using the Chronic Disease Self-Management Study Scale (CDSMS).
Results After intervention, the scores of exercise self-management and cognitive symptom
self-management with CDSMS scale in the intervention group were higher than those in the
control group, and the differences were statistically significant (P < 0.05).
Conclusion Health education based on patients' social network can improve self-management
behavior of elderly patients with chronic diseases in the community.
Keywords Social Networks; Health Education; The Elderly; Chronic Conditions; Selfmanagement
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED ON PATIENTS' SOCIAL NETWORK
ON SOCIAL SUPPORT OF ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN
COMMUNITY
Rui-ting Zhang
School of Nursing, Beijing University of Chinese Medicine
ORCID: 0000-0002-8464-8474
Yu Liu
School of Nursing, Beijing University of Chinese Medicine
ORCID: 0000-0001-8678-3381
Abstract
Objective To explore the influence of health education based on patients' social network on
social support of elderly patients with chronic diseases in community.
Methods A total of 71 elderly community patients with chronic diseases were randomly
divided into an intervention group and social network members (36 cases) and a control group
(35 cases). The intervention group and its social network members received health education
based on the patient's social network for three months, while the control group received health
education based on the patient's individual for three months. Social support rating scale scores
were compared between the two groups at baseline and 3 months later.
Results The scores of social support rating scale of patients in the intervention group were
significantly increased, with the average score of 44.06 7.73. The control group used
individual-based health education and lacked the participation of social network members,
which led to a statistical difference in the scores of the two groups after intervention (P <
0.05).
Conclusion Health education based on patients' social network can improve the social support
level of elderly patients with chronic diseases in the community.
Keywords Social Networks; Health Education; The Elderly; Chronic Conditions; Social
Support
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EVALUATION OF THE EFFECT OF VACCINATION AND ITS CONSEQUENCES
IN PATIENTS WITH COVID- 19 IN WESTERN IRAN
Dr. Iraj Salehi
Hamadan University of Medical Sciences
Dr. Elahe Ezzati
Asadabad School of Medical Sciences
Dr. Elham Azimi
Asadabad School of Medical Sciences
Dr. Hossein Effatpanah
Asadabad School of Medical Sciences
Ali Morsali
Asadabad School of Medical Sciences
Abstract
Introduction: The confirmed cases of new coronavirus 2019 have also increased not only in
China, but also in Iran and the world. Covid - 19 vaccination not only protects the individual,
but also protects those in the community who are unable to be vaccinated. Due to this issue,
the present study was performed to determine the relationship between vaccination and its
consequences in patients with Covid19.
Materials & Methods: This study is a descriptive study that was performed in Asadabad city
in western Iran. The data of this project were collected from the database and records of
patients with Covid - 19 in Asadabad Health Department. In fact, the sample size of all
patients with positive PCR diagnosis was one year 2022 . 951 patients were included in the
study. The tool used is a checklist based on patient records. SPSS software was used to
analyze the data and a significant level of less than 0.05 will be considered.
Results: The mean age of patients with positive PCR test was 20.8 ± 42.9 years. Of these,
68.5% were vaccinated and 31.5% were not vaccinated. Of the 951 patients, 30 patients with
positive PCR died, 19 of them were not vaccinated. There was a significant relationship
between the outcome of the disease (death or discharge) and the number of doses of vaccine
(p value = 0.001).
Conclusion: Due to the effectiveness of Covid vaccination in reducing hospitalization and
mortality, it is recommended to design educational interventions to encourage people to
increase vaccination coverage.
Keyword: Covid - 19, vaccination, Iran.
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COVID-19 - DEVELOP NERVE DAMAGE
Dr. Mina Miroslavova Pencheva
Department of Medical Physics and Biophysics, Medical Faculty, Medical University of
Plovdiv
ORCID NO: 0000-0002-0411-2291
Dr. Georgi Rusinov
Clinic of Infectious Diseases, University Multiprofile Hospital for Active Medical Treatment
“Sveti Georgi”Ltd-Plovdiv
David Roberto Baruh
Department of Software engineering, Faculty Maths and IT, Sofia University "St. Kliment
Ohridski"
ORCID: 0000-0001-7289-7425
Abstract
There is serious evidence that Covid-19 provokes anomalies in the brain. Some patients with
long COVID-19 have long-lasting nerve damage that could lead to fatigue, sensory changes,
and pain in the hands and feet. The nerve damage, which has been seen even among mild
coronavirus cases, appears to be caused by immunity problems triggered by infection. Here we
research the brain changes.
The infection with SARS-CoV-2 is connected to unusual form of hypoxic breathing
insufficiency. It differs significantly from other infections affecting the lungs and causes
endothelium, thrombotic vascular events, and a strong immune response.
The aim of the research is to study the molecular mechanisms provoked by SARS-CoV-2 in
the central nervous system, virus-induced changes in ACE2 functionality, vascular
homeostasis, and neuronal structures through the expression of eNOS, nNOS, TGFb1, IL-1b,
the expression of which leads to a cascade of pathological events that end in death.
Results: Brain damaged by Covid-19-CoV shows macro- and micro hypoxic / ischemic
damage and infarction at autopsy. Neuroinflammation is associated with the release of many
pro-inflammatory factors such as TGF-β1, IL-1β, nitric oxide, increased ACE2 expression,
leading to subsequent accumulation of more macrophages and microglia in the CNS to remove
cellular debris produced during neuronal damage. This continuous exposure of neurons to proinflammatory bioactive factors leads to neuronal apoptosis, neuronal dysfunction and
degeneration, a prerequisite for future neurodegenerative diseases.
Conclusion:
The signaling pathways of ACE2, NO, TGF-β1, IL-1β play a major role in the regulation of
Central brain function in normal pathology. Understanding the mechanisms involved in
regulating these processes can provide a useful insight into the changes in Central brain
function that occur during brain damage.
Understanding the cellular and molecular aspects of brain damage from COVID-19 can guide
interventions to reduce long-term consequences.
Keywords: SARS-Cov2, Brain, ACE2, TGFb1, IL-1b, NO.
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FALL DETECTION USING IOT
Satheesh M
Bannarı Amman InstıtudeOf Technology
Pragadeesh R
Bannarı Amman InstıtudeOf Technology
Ramya M
Bannarı Amman InstıtudeOf Technology
ABSTRACT
INTRODUCTION
Falls in older persons are caused by underlying health impairments. One of the leading health
problems in elderly is caused by falls. These falls, more often than not, have devastating
consequences. While, full-time care is generally provided to fall-prone patients, it is not
possible to anticipate and prevent falls all the time.
This paper presents an IoT based fall detection monitoring and alarm system for the elderly
using 3-axis Accelerometer. In elderly, injuries induced by fall become fatal sometimes, if
timely medical interventions do not take place. Therefore, we aim to design a system to detect
the fall and alert the medical experts about the incidents of distress. In the proposed system
for detection of falling, the elderly patient's acceleration data are continuously acquired by
usinga wearable sensor and stored on a cloud server, using an IoT board. To access the stored
data, an android application is designed for the medical expert to examine the fall in the
elderly patient and provide the desired assistance, if needed.
Many a time, a mere change out of coincidence can get registered as a “fall” and set off false
alarms and unnecessarily create panic. Such a situation was anticipated and thus, a safety
button, also called a nap button, was installed in the device. The button snoozes the system of
sensors for a certain time period. The device in discussion is customized to be set or fixed on
the wheelchairs, if the person in discussion is wheelchair dependent. Additionally, a wearable
device is also made available. This custom made device will make it possible for the people to
get emergent help and to prevent further catastrophic damage from happening.
Keywords: Such , examine, button
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF SOFT SKILLS IN UNDERGRADUATES
NURSING STUDENTS
Azzouzi Widad
Laboratory of Sciences and Health Technologies, Nursing and Midwifery Unit, Higher
Institute of Health Sciences, Hassan First University of Settat
Gantare Abdellah
Laboratory of Sciences and Health Technologies, Nursing and Midwifery Unit, Higher
Institute of Health Sciences, Hassan First University of Settat
ABSTRACT
Today the concept of “competence” has gained particular visibility in several areas including
the health science field, as well as it is unmistakable that we are entering a new era that
requires the mobilization of new skills “ soft skills” that complement the core of expertise and
knowledge (Hard Skills). With the changing needs of the population, health professionals find
themselves in a situation that requires them to extend their scope of soft skills from a process
perspective that is impacted not only by their professional practice within the hospitals but
also determined by their training in the context of the universitarization of health professions.
Teaching these skills is a difficult task as it involves less measurable elements. Many
strategies were implemented by health care institutions to incorporate these skills into nursing
and midwifery programs. The teaching of soft skills through practice has proven to be
effective in nursing education.
Many strategies have been proven to be effective in developing and evaluating these skills
such as: Simulation, action learning, Camp as learning strategies...
Keywords: Soft skills , undergraduate students , evaluation , nursing
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AN OVERVIEW OF THE KNOWLEDGE OF CLASS X ADOLESCENT GIRLS
ABOUT AWARENESS IN DETECTING BREAST CANCER EARLY IN SMA
NEGERI 3 PEMATANGSIANTAR YEAR 2020.
Renny Sinaga
Poltekkes Medan
Abstract
Breast cancer is the leading cause of death in women from cancer. Breast cancer is a very
frightening specter for women because until now it is still not known exactly what causes
breast cancer. If treated properly at an early stage the cure rate can reach 90%. This study
aims to describe the knowledge of adolescent girls about awareness based on definitions,
anatomy, awareness techniques, time, characteristics, and risk factors. This type of research is
descriptive using primary data obtained from questionnaires filled out by respondents and
presented in a frequency distribution table. The research was conducted at SMA Negeri 3
Pematangsiantar with a total sample of 64 students. The results of the study were obtained
from the description of the knowledge of class X adolescent girls about being aware of early
detection of breast cancer, female adolescent knowledge about the definition of breast 46
people (71.9%), breast anatomy and physiology 46 people (71.9%), breast self-examination
techniques 64 people (100%), the right time to realize 61 people (95.3%), the characteristics
of breast cancer 61 people (95.3%), risk factors/causes of breast cancer 63 people (98.4%).
The conclusion is that the knowledge of young women is still not good, it is recommended to
do counseling and recommend doing a routine check that is once a month, if you find a lump
you can consult a doctor.
Keywords: knowledge, young women, realize
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RAFSANCANİ DÖNEMİ İRAN DIŞ POLİTİKASI VE PRAGMATİZM (1989-1997)
Besra TOKTAŞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5292-5521
ÖZET
Bu çalışmada 1989-1997 yılları arasında İran başkanlığı görevini yürüten reformist ve ılımlı
kanadın önde gelen isimlerinden biri olan Rafsancani dönemi öncesi ve sonrası meydana
gelen ulusal, bölgesel ve uluslararası önemli gelişmelerden hareketle şekillenen İran dış
siyaseti ve Rafsancani’nin izlediği pragmatist politikalar ele alınacaktır. Özellikle 1980’lerin
başında İran-ABD ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen rehine krizi ve beraberinde başlayan
ABD’nin ekonomik yaptırımları ile sekiz yıl sürecek olan İran-Irak arasındaki yıpratma savaşı
ve selefi Humeyni’nin idealist dış politika söylemleri Rafsancani’nin dış siyasete paradigma
değişimine gitmesini gerektirmiştir. Rafsancani döneminde Doğu Bloku’nun çökmesi ile
Saddam Hüseyin yönetiminde Irak’ın Kuveyt’i işgali İran dış politikasını etkileyen diğer
önemli siyasi olaylardır. En önemlisi de Humeyni döneminde Irak ile yaptığı savaş
ekonomisinin ciddi anlamda darbe almasına neden olmuştur. Rafsancani ekonomi ve siyasi
sorunlar ekseninde yeni bir yapılanma ihtiyacı duymuştur. İran’ın dış dünyada bozulan
imajını düzeltmek ve savaşın yol açtığı tahribat nedeniyle ekonomisinde meydana gelen
yapısal sorunları gidermek istemiştir. Bu minvalde dış politikada dünyadan soyutlanan
ülkesini uluslararası sisteme angajman olmasını sağlamak, ABD’nin çevreleme politikasını
önlemek ve ekonomisini düzeltmek için liberal ekonomik politikalar izlemeyi hedeflemiştir.
Hedeflerine ulaşmak ve tüm bu olumsuzlukların da üstesinden gelmek için çözüm olarak
pragmatizmi tercih etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rafsancani, İran, dış politika, pragmatizm
IRANIAN FOREIGN POLICY AND PRAGMATISM IN THE RAFSANJANI ERA
(1989-1997)
ABSTRACT
In this study, Iranian foreign policy, which was shaped by the important national, regional and
international developments that took place before and after the period of Rafsanjani, one of
the leading figures of the reformist and moderate wing, who served as Iran's presidency
between 1989 and 1997, and the pragmatist policies followed by Rafsanjani will be discussed.
Particularly in the early 1980s, the hostage crisis that negatively affected Iran-US relations
and the accompanying US economic sanctions, as well as the eight-year war of attrition
between Iran and Iraq, and the idealistic foreign policy discourses of his predecessor
Khomeini, led Rafsanjani to a paradigm shift in foreign policy. required. The collapse of the
Eastern Bloc during the Rafsanjani period and Iraq's invasion of Kuwait under Saddam
Hussein are other important political events that affected Iran's foreign policy. Most
importantly, the war with Iraq during the Khomeini period caused a serious blow to the
economy. Rafsanjani felt the need for a new restructuring on the axis of economic and
political problems. He wanted to fix the deteriorated image of Iran in the outside world and to
eliminate the structural problems in its economy due to the destruction caused by the war.
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In this way, he aimed to follow liberal economic policies in order to ensure that his country,
which is isolated from the world in foreign policy, is engaged in the international system, to
prevent the USA's containment policy and to improve its economy. He preferred pragmatism
as a solution to achieve his goals and to overcome all these negativities.
Keywords: Rafsanjani, Iran, foreign policy, pragmatism
Rafsancani Öncesi Dış Politika Gelişmeleri
1. Humeyni’nin Dini Patentli Dış Politikası
İran’da 1979’da İslam Devrimi’nin meydana gelmesiyle birlikte İran dış siyasetinde köklü
değişimler meydana gelmiştir. Humeyni’nin “Dini patentli” Şii söylemleri ve fikirleri İran dış
politikasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde dış politikada etkisini
gösteren faktörlerin başında Devrimcilik ve İslamcılık gelmektedir (Hallalli, 2014: 1-78 ).
Humeyni’nin İslam patentli dış politikası İran’ın hem uluslararası arenadaki imajını hem de
devletlerle olan ilişkisini etkilemiştir. Şii jeopolitiği bölgesel duruşunu belirlemede önemli bir
rol oynamıştır. Özellikle Tahran’ın bölgede devrim ihracı politikasına ağırlık vermesi Körfez
bölgesini rahatsız ederek zamanla Tahran’ın bölgedeki önemli güçlerle karşı karşıya
getirmesine neden olmuştur (Efegil, 2012: 57-58). Aynı zamanda Humeyni batı güdümünde
bir dış politika izleyen selefi Muhammed Rıza Şah’ın aksine genelde batı özel ise ABD’nin
tersine bir dış politika izlemiştir. Humeyni’nin ABD karşıtlığı politikaları zamanla iki ülke
arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmıştır. Humeyni’nin yine bu dönemde Şii nüfusa
sahip ülkelerle işbirliği içerisine girmesi bölgedeki tansiyonun yükselmesine yol açarak
Irak’la mezhebi nedenlerden ötürü sorunlar yaşamasına zemin hazırlamıştır.
2. ABD ile İlişkiler
İslam devriminden sonra Batı’ya yönelik ters bir dış politika izleyen İran’ın yeni siyaseti en
çok eski müttefiki ABD’yi rahatsız etmiştir. ABD ile ters ilişkiler zamanla ekonomisine de
yansımıştır (Akgün, 2007: 21). Şah rejiminin yıkılması Tahran’ın gerek ekonomik gerekse
diplomatik ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Şah’ın devrilmesinden kısa süre sonra ABD
büyükelçiliği diplomatik personelleri rehin alınmıştır. “Rehine Krizi” olarak adlandırılan bu
olay İran ve ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır (Kellner ve Djalili, 2017: 14 ). 52
tanesi Amerika personeli olmak üzere toplam 90 kişi rehin alınmıştır. Dönemin başkanı Carter
rehineleri kurtarmak için “ Desert One” adında bir operasyon düzenlemiştir. Ancak Carter’ın
kurtarma operasyonun başarısız olması ABD’deki dengeleri aleyhine değiştirmiştir. ABD’de
yapılan seçimde muhafazakâr kanadın Carter’ın rakibi Regan’ı destekleyerek seçiminden
zaferle çıkmasını engellemiştir (Öztürk, 2016: 193-194 ). 444 günden sonra rehineler serbest
bırakılsa da bu durum İran’ın ABD’nin ekonomik yaptırımlar uygulanmasının önüne
geçememiştir. Ayrıca ABD’nin baskıları hasebiyle birçok devlet de ekonomik yaptırımlara
taraf olmuştur (Ekren, 2017: 147 ). Cezayir’in diplomatik çabalarından sonra rehine krizi son
bulduysa da ABD ve İran arasındaki ilişki eski istikrarını koruyamamıştır (Mahmood, 2020:
42).
3. İran- Irak Savaşı (1980- 1988)
1979 yılında hem İran hem de Irak’ta rejim değişikliğinin meydana gelmesi bölgede rakip
olan iki devletin ilişkilerinin kopma noktasına gelmesine neden olmuştur. İslam inkılabından
önce ABD’nin müttefikleri olan iki ülkenin 1979 devriminden sonra İran’ın dış politikasında
köklü değişimlere gitmesi ikili arasındaki rekabeti de gün yüzüne çıkarmıştır (Mahmood,
2020: 42).
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Ayrıca Humeyni’nin devrim ihracını devlet politikası haline getirmesi ve dış siyasetteki sert
söylemleri Irak gibi Şii azınlık nüfusa sahip ülkeleri endişelendirmiştir (Öztürk, 2016: 194195 ). Saddam Hüseyin İran’ın Şii politikasının kendi içerisindeki nüfusu da motive
etmesinden endişelenmekteydi. Ayrıca Saddam Hüseyin İran’da devrim sonrası meydana
gelen karmaşadan faydalanarak İran’ın zengin petrol yataklarının bulunduğu bölgeleri elle
geçirmek istiyordu. Saddam Hüseyin bu emellerine ulaşmak için 1980’de İran’daki yeni
rejime savaş açmıştır (Çakı, 2018: 17). Aslında eski rejimin ABD ve Batı’dan aldığı destekle
Irak’a karşı zafer elde etmesi mümkünken yeni rejimin ABD ve Batı çizgisinden koparak
radikal ve sert söylemler benimsemesi Humeyni’nin İran’ını hem yalnız bırakmış hem de yeni
ittifak arayışlarına yöneltmiştir. Sekiz yıl süren karşılıklı yıpratma savaşından sonra iki devlet
de zararla çıkmıştır. ABD’nin savaşa müdahil olmasından çekinen İran, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin 598 sayılı ateşkes kararını kabul etmek zorunda kalmıştır (Adıbelli,
2017: 52-60). Savaş binlerce kişinin ölmesine, binlerce insanın barınaklarını kaybetmesine ve
İran ekonomisi üzerinde ciddi bir hasar bırakılmasına neden olmuştur. Öte yandan petrol
rafineleri ve petrol kuyularının kullanmaz hale gelirken birçok köprü ve liman tesisleri de
imha edilmiştir (Cleveland, 2008: 480). Kısaca savaş İran ekonomisini derinden etkilediği
gibi İran’ı dış dünyadan da iyice soyutlamıştır. Aynı zamanda ABD ile ilişkilerinde de
diplomatik kanalların tıkanmasına yol açmıştır.
Rafsancani Dönemi İran Dış Politika Gelişmeleri ve Rafsancani’nin Pragmatist
Amaçları
1989’da Humeyni’nin ölümünden sonra iktidara gelen Rafsancani dış politikada
Humeyni’den farklı bir siyaset izlemiştir. Humeyni’nin idealist dış politika söylemlerine karşı
pragmatizmi savunmuştur. Rafsancani 1980’lerde yapılan savaşın izlerini yok etmek,
ekonomiyi yapılandırmak ve her şeyden önce İran’ın dış dünyada bozulan imajını düzeltmek
istemiştir. Bu nedenle dış politikadaki hedeflerine ulaşmak için program olarak pragmatizmi
meşru görmüştür. Kısaca Rafsancani’nin pragmatist bir dış politika izlemesinde iç ve dış
gelişmelerin etkisi önemli bir rol oynamıştır. Rafsancani’nin iktidarında Doğu Bloku’nun
çökerek SSCB’nin Afganistan’dan ordusunu çekmesi ve Saddam Hüseyin yönetimindeki
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi önemli gelişmelerin başında gelmiştir ( Çiçek, 2021: 131).
Kuveyt işgali sonrası ABD’nin Irak’a binlerce asker konuşlandırması İran’ın güvenlik
endişelerini artırmıştır. İşgalden sonra ise ABD’nin Körfez ülkeleriyle bir dizi anlaşma
yapması İran’ı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca savaştan sonra Irak’ta meydana gelen etnik ve
mezhep ayaklanmaları doğrudan İran’ı etkileyerek bölgede yeni sorunların çıkmasına
davetiye çıkarmıştır ( Sarı, 2017). 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması bir yandan İran
için fırsat iken bir yandan da Sovyetler Birliği’nin içinde bulunduğu belirsizlik durumu İran’ı
endişelendirmiştir. Ancak Rafsancani bu durumu lehine çevirerek ikili arasındaki ilişkileri
başlatmak için gerekli adımları atmıştır. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan
çekilmesinden sonra İran Sovyetler Birliği ile stratejik işbirliği içerisine girmek için
Afganistan’a olan tavrını belirtmiştir. Yine bu dönemde İran işgal esnasında SSCB’ye karşı
mücadele eden direniş örgütü üyeleri mücahitler de bağlantı kurma fırsatı yakalamıştır (
Adıbelli, 2017: 87-88). Özellikle Irakla yaptığı savaş ve savaş esnasında ABD ile yaptığı silah
ticareti ekonomisinin darbe alınmasına ve bu süreçte kendisinin de uluslararası sistemin dışına
itilmesine yol açmıştır ( Besra, 2021: 60). Humeyni iktidarında ekonomik, siyasi ve
diplomasi alanda çalkantılı bir süreçten geçen İran Humeyni’nin ölümünden sonra pragmatist
ve reformcu Rafsancani’nin hem bölgesel hem de uluslararası stratejilerini uygulayabilmesi
için uygun bir ortam doğmuştur. Yine bu dönemde Rafsancani Humeyni’nin devrim ihracı
politikasını bir yana bırakarak dış dünyaya açılmıştır (Acar, 2018: 63).
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Rafsancani İktidara gelir gelmez Humeyni’nin “ne Doğu ne Batı” fikrini terk ederek üçüncü
dünya ülkeleriyle bağlantıya geçmiştir. İran bu dönemde Körfez ülkeleriyle ekonomik ve
siyasi işbirliğine hazır olduğuna da vurgu yapmıştır. Rafsancani aynı şekilde ekonomisini
iyileştirmek ve ticari ilişkilerini geliştirmek için de Rusya ile yakınlaşmıştır ( Sarı, 2017).
Kısaca değişimin öncüsü olarak da tanımlanan Rafsancani dış politikada paradigma
değişimine giderek yumuşama ve ekonomik kalkınma temelli bir siyaset izlemeye çalışmıştır.
Yine de maddeleyecek olursak Rafsancani’nin pragmatist dış politika hedefleri şöyledir;
Selefi Humeyni’nin Devrim ihracı ve tecrit politikasını terk ederek İran’ın dış dünyaya
açılmasını sağlamak.
ABD’nin kuşatma politikasına kalkan olmaya çalışmak.
Savaşta bozulan ekonomisini düzeltmek için yabancı sermaye yatırımlarından ve özel
girişimlerden faydalanmak. Özellikle de bu dönemde hasar gören ekonomisini düzeltmek için
Avrupa ülkeleriyle bağlantıya geçmiştir.
İran ordusunu yeniden yapılandırmak ve askeri teknolojisini geliştirmeye yönelik politikalar
izlemek.
Savunma sanayisi için Rusya ve Çin ile işbirliği içerisine girmeye çalışmak. Özellikle Doğu
Bloku’nun çökmesinden sonra Rusya’yla ilişkilerini bir üst düzeye taşımıştır. Ancak daha
sonra Tahran Rusya’nın komünizm tehlikesine karşı komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmiştir.
Körfez bölgesinde ise liderlik rolüne soyunarak başta Irak olmak üzere diğer devletler
üzerinde egemen güç olmaya çalışmak.
Batı güdümünde bir dış siyaset izleyen devletleri yanına çekmeyi hedeflemek ( Efegil, 2012:
67)
Özetle Rafsancani her ne kadar dış politikada çıkarlarını maksimize edecek stratejik hamleler
yapsa da zaman zaman Humeyni’nin dini motifli politikasını uygulamaktan ve İsrail’e olan
sert tutumundan vazgeçmemesi dış politikada hedeflerine ulaşmamasına engel olmuştur
(Yeğin, 2014: 2-3).
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ÖZET
Sağlık hizmetlerinin gelişim süreçlerinin başında sağlık hakkı, yalnızca hasta ya da sakat
olmamak tanımlanırdı. Zaman içinde sağlık hukuku ve sağlık hakkının kapsamı, toplumsal
yaşamdaki gelişmeler, sosyal devlet anlayışı ve uluslararası insan hakları hukukunun yaratmış
olduğu ivmeyle oldukça genişlemiştir. Günümüzde sağlık hakkı, herkesin mümkün olan en
yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkı biçiminde
tanımlanmaktadır. Sağlık hakkı, yaşama hakkıyla birlikte, tüm insan haklarının temelinde yer
alan ve diğer insan haklarından faydalanabilmenin ön şartıdır.
Sosyal hakların doğuşuyla birlikte, devlete ve insanlığa; insan onuruna yaraşır bir yaşam
düzeyi sağlanması sorumluluğu yükümlenmiştir. Sağlık hakkı, özellikle uluslararası
belgelerde herkese tanınmış olan önemli bir sosyal haktır. Sosyal hak yönüyle sağlık hakkı,
insanlara, mümkün olan en yüksek seviyedeki sağlık durumuna ulaşabilmeleri için, eşit
imkânlar sunan bir sağlık koruma sistemine sahip olma hakkını içermektedir. Sağlık hakkının
korunmasında ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde temel görev ve sorumluluk
devlete aittir.
Her insan, onurlu bir yaşam sürdürebilmek için, ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına
sahip olmalıdır. Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde sağlık hakkının bu şekilde
tanımlandığını görürüz. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’nin 12. maddesi, sağlık hakkına dair uluslararası insan hakları hukukunda yer alan
en kapsamlı maddedir. Bu maddenin 1. paragrafına göre Sözleşme’ye taraf devletler
“herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını”
kabul ederler. Bu sözleşmenin 12.maddesi ayrıca; her Taraf Devletin, herkesin sağlık
olanaklarına, mallara ve hizmetlere erişiminin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi ve
herkesin en yüksek düzeyde fiziksel ve ruhsal sağlık standardına sahip olabilmesi için gerekli
tedbirlerin alınması konusunda yükümlülük altında olduğunu belirtmektedir.
Sözleşmeye verilen taahhüde bağlı olarak imzacı her devletin, amaçları insan hakları
ilkelerine dayalı olarak belirlenmiş olan sağlık hakkını güvence altına alacak ve hedefe uygun
politikaları içerecek ulusal stratejilerin belirlemesini gerektirmektedir. Bu amaçla planlanıp,
gerçekleştirilecek, ulusal sağlık stratejisi, aynı zamanda, belirlenen hedeflere ulaşmak için
mevcut kaynakları ve bu kaynakların en etkili biçimde kullanılması yollarını belirlemek
zorundadır. Sağlık hakkını korumak için devletler, mevcut kaynaklarıyla sağlık hizmetleri ve
sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli olan her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler. Zira
sağlık hakkının korunması ve ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardının gerçekleşmesi,
hastaların gerekli olan kaynak, mal, hizmet ve faaliyetlerden yararlanma hakkına sahip
olmasına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hakkı, Devletin Sorumluluğu, Sağlık Hizmetlerine Ulaşım Hakkı,
En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı.
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OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT THE RIGHT TO HEALTH:
THE RIGHT TO THE HIGHEST ATTAINABLE STANDARD OF HEALTH
ABSTRACT
At the beginning of the development processes of health services, the right to health was
defined only as not to be sick or disabled. Over time, the scope of health law and the right to
health has expanded considerably with the developments in social life, the understanding of the
social state and the momentum created by international human rights law. Today, the right to
health is defined as the right of everyone to have the highest possible standard of physical and
mental health. The right to health, along with the right to life, are at the base of all human rights,
is a prerequisite for benefiting from other human rights,.
With the birth of social rights, it has undertaken the responsibility of ensuring a standard of
living worthy of human dignity to the state and humanity. The right to health is an important
social right recognized by everyone, especially in international documents. As a social right, the
right to health includes the right to have a health protection system that provides equal
opportunities for people to achieve the highest possible level of health. The main duty and
responsibility for the protection of the right to health and the implementation of health services
belong to the state.
Every person must have the highest attainable standard of health in order to lead a dignified life.
We see that the right to health is defined in this way in international human rights conventions.
Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is the most
comprehensive article in international human rights law on the right to health. According to
paragraph 1 of this article, states parties to the Covenant recognize “everyone's right to the
highest attainable standard of physical and mental health”. Article 12 of this contract also states
that each State Party has an obligation to take the necessary measures to ensure that everyone
has access to health facilities, goods and services as quickly as possible and that everyone can
enjoy the highest standard of physical and mental health.
Depending on the commitment made to the Convention, it requires each signatory state to
determine national strategies that will ensure the right to health, whose objectives are
determined on the basis of human rights principles, and which will include policies appropriate
to the target. The national health strategy, which will be planned and implemented for this
purpose, must also determine the available resources and the most effective ways to use these
resources in order to achieve the determined goals. In order to protect the right to health, states
are obliged to take all necessary measures in the provision of health services and health services
with their available resources. Because the protection of the right to health and the realization of
the highest health standard that can be achieved, depend on the fact that patients have the right
to benefit from the necessary resources, goods, services and activities.
Keywords: Right to health, State responsibility, right to access health services, Right to Have
the Highest Standard of Health.
GİRİŞ
Son zamanlardaki tıp teknolojisindeki gelişmeler, sağlık sistemindeki karışıklıklar, özel sağlık
kuruluşlarının artmasına karşın, kamu sağlık kuruluşlarının gereği kadar arttırılamamasının
sonucu olarak, sağlık kaynak ve hizmetlerinin erişimi sorgulanmaya başlanmıştır.
Çalışmamızda devletin sağlık hakkını koruma yükümlülüğü ve vatandaşlarına sağlamak
zorunda olduğu ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkını görünür kılmayı
amaçladık.
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1.SOSYAL HAKLAR VE SAĞLIK POLİTİKALARI
1.1.Devletlerin Sağlık Politikaları
1970'lerde başlayan ve 1980'lerde hız kazanan küreselleşme dalgası, devletlerin kamusal
politikalarında önemli değişikliklere yol açmış, devletin küçültülmesi adı altında kamu
harcamalarının azaltılması yoluna gidilmiştir. Gerçekleştirilmeleri büyük ölçüde devletlerin
ekonomik kaynaklarını harekete geçirmesine bağlı olan sosyal haklar, bu süreçten zayıflayarak
çıkmıştır. Küreselleşme olgusuyla birlikte bir yandan, kamu harcamalarının kısıtlanması, devletin
küçültülmesi ve özelleştirme uygulamalarını içeren neo-liberal politikalar yürürlüğe sokulurken;
sosyal hakların kapsamı süreç içinde daraltılmaya başlanmıştır (Uygun, 2009, 276). Sosyal
haklardaki bu daraltma sağlık hakkının kullanılmasıyla ilgili sağlık hizmetlerinin sunumuna da
yansımaktadır.
Ekonomi politikası doğrudan sağlık politikasını etkilerken; eşitliğe, sağlığa ve toplumsal
refaha öncelik veren ekonomi politikalarına bağlı olarak, yapılandırılan sağlık politikalarının;
kapsamının genişletilmesine ya da daraltılmasına yol açabilir. Çağdaş toplumlarda yaşanan
ekonomik küreselleşme ve liberalizasyon süreçleri uluslararasında ve bizzat devletlerin kendi
bireyleri arasındaki eşitsizlikleri artırmıştır. Sosyal hakların zayıflatılması, toplum içinde
yaşayan muhtaç kesimlerin insan onuruna uygun bir yaşam sürmesini engellemekte ve diğer
hakları da işlevsiz kılmaktadır.
Dünya üzerinde her ülkenin elindeki sınırlı kaynaklarına bağlı olarak sağlık hizmetlerini
sağlayabilme olanağına karşılık toplumların sağlık hizmetlerine olan gereksinimi ve istekleri;
sürekli genişleyerek, artan bir talep yaratmaktadır. Sağlık politikaları açısından devletin mali
imkanlarının sınırlılığıyla, halka yönelecek sağlık hizmetlerinin erişiminin engellenmesi ve
sağlık sektöründe; devletin mali imkanlarının yetersizliği nedeniyle, istenilen ölçüde verim
alınamamasıyla ortaya çıkan büyük talepler; özel sektörü, sağlık alanına yönelmeye itmiştir.
(Özdemir, 2004, 27). Sağlık sektörünün yapılanması; ekonomik ağırlıklı olarak, gittikçe artan
oranda; özel sağlık sağlayıcıları eliyle, tasarımlanmaya başlanmıştır. Süreç içinde sağlık
sektöründe ve sağlık politikalarında gittikçe daha fazla ekonominin üretim kuralları
uygulanmaya konulmuştur. Yoğun bakım servislerinde, uygulanan tedavi sonuçlarının; fayda
ve zarar anlayışına göre irdelenmesinde sağlık ekonomistlerince, tıbbi endikasyonla ekonomik
yarar arasında olumlu bir ilişki aranmaya başlamıştır(Akpir, 2009, 106).
Yakın gelecekte sağlık hizmetlerinde çok daha yoğun biçimde yasal ve etik düzenlemelerle
beraber yoğun bakım tedavilerinin sınırlanabileceği tartışmaları gündeme gelmiştir. Temel bir
insan hakkı ve sağlığın korunması hakkı olarak sosyal bir hak olan sağlık hakkıyla ilgili
hizmet sunumlarının, sadece bireylerin ödeme güçlerine ve özel sağlık sağlayıcılarının kaynak
ve hizmet dağıtımına bırakmak; ne derece insanlık onuruna ve insan haklarının korunması
yükümlülüğüne, sığar ve mümkün olabilir? Bu çalışmada, öncelikle sağlık hizmetlerinde
kaynakların paylaştırılmasında adil değerlendirme hakkına ağırlık verilmek üzere; sosyal bir
hak olan, sağlık hakkı ve sağlık hakkının korunması yanında; sağlık kaynak ve hizmetlerinde
sınırlı kaynakların paylaştırılması ilkeleri ve ayrımcılık yasağı üzerinde durulmaya
çalışılacaktır.
1.2.Sosyal Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı Ve Korunması
İnsan hakları ve sosyal haklar, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında özerk bir hukuk disiplini
içinde kurumsallaşan bir değer ve sistem olarak, tarihsel evrimin belli bir aşamasında ortaya
çıkmış ve somutlaşmış bir birikimin ürünüdür(Gemalmaz, 1985, 56). Tarihsel süreç ve
zorunluluk nedeniyle; ikinci kuşak temel hak ve özgürlükler içinde ortaya çıkan sosyal haklar,
devletin katkısı olmadan kişilerin kendi başlarına yararlanamayacağı haklardandır.
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Sosyal hakların temel amacı, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ülke içinde muhtaçlığın
ve yoksulluğun yok edilmesidir. Sosyal haklar, ekonomik bakımdan zayıf ve güçsüz olanların;
kendi yaşamlarını sağlamak ve güçlendirilmek için, hukukça korunma haklarına sahip
olmalarıdır(Talas,1982, 43). Sosyal haklar, ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmaya
yönelik haklardır(Turan,1996,104). Klasik haklar alanında daha çok hak ve özgürlükleri
zedelememe ile yükümlü olan devlet, sosyal haklar alanında hakların somutlaştırma işlevini
yüklenecektir(Balkır, 2009, 90). Sosyal haklar iktisadi ve sosyal eşitsizliklere tepki
niteliğindeki haklar olarak, geniş yoksul kitlelerin temel gereksinimlerini karşılamak üzere
herkesin insan haklarından yararlanabilmesini amaçlayan ve insan haklarının mutlu bir
azınlığın ayrıcalıkları olmasını önleyen araçlar olarak tasarlanmıştır(Uygun, 2002,71).
Sosyal haklar toplumun güçsüz kesimlerinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmeleri
için devletçe gerekli önlemlerin alınması şeklindeki olumlu müdahalelerle gerçekleştirilen
haklardır (Kaboğlu, 2002, 262). Sosyal haklar sosyal hukuk devleti bağlamında toplumsal
eşitlik amacına yönelmiş haklar olup; devletin katkısı olmadan, kişilerin kendi başlarına
yararlanamayacağı haklardandır. Sosyal hakların belirleyici niteliği toplumdan bireye doğru
yararlandırıcı yönde olmalarıdır(Akıllıoğlu,1995,147). Sosyal haklar, onur içinde yaşama
hakkını ifadelendirirken; özünde, temel hak ve özgürlükleri toplumsallaştırmıştır.
Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sağlık, uzun bir zamandan beri, hem uluslararası
belgelerde yer almış, hem de anayasalarda temel haklar bağlamında değerlendirilir olmuştur.
Sağlık hakkı, yaşama hakkıyla olan ilişkisi dolayısıyla, sosyal haklar arasında öne çıkan bir
haktır. Çünkü bir insan, normal ölçüde sağlıklı ve etkin bir yaşam için gerekli şeylerden yoksun
bulunuyorsa, diğer haklardan, hatta bu hakların en önemlisi sayılan yaşam hakkından tam olarak
yararlanamaz. Gerçekten sosyal haklar içinde yer alan sağlık hakkı doğrudan yaşama hakkının
ayrılmaz ve bölünmez bir parçasını oluşturmaktadır. Sağlıkla ilgili insan hakları, sağlık
politikaları ve sağlığın korunması çalışmalarıyla birlikte daha çok gündeme oturan sağlık hakkı
kavramı; hasta hakları kavramıyla birlikte tartışmaya açılmıştır (Günerli, 2009, 77) .
Sağlık hakkı, bir insanın, insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde yaşayabilmesi
için gerekli bir haktır(Gözler, 2007, 86). Sağlık hakkı çağdaş sosyal devlet anlayışının en yaygın
hizmetlerinden birisidir(Kalabalık, 2004, 311). Sağlık, insanın sadece hastalık ve sakatlık
dışında bedence, ruhça ve sosyal yönden iyi olmasıdır (Bozkurt, 2008, 14) Sağlık hakkı temel
ve evrensel bir insan hakkı olarak kabul edilir. bu hak olmadan diğer hakların
gerçekleşme ve kullanılma şansı yoktur (Okur, 1992, 1). Sağlık hakkı, "kişinin devletten,
sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve
toplumun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesini" ifade eder (Er, 2008, 32). Sağlık hakkı,
özellikle toplumun yoksul kesimleri için büyük bir anlam taşır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde
bile sağlık sigortasına sahip olmayan insan sayısı hayli yüksektir. Normal koşullarda tıbbi
yardımdan yararlanamayan bu kişiler, büyük bir risk altındadırlar. Bu hak sayesinde risk altında
bulunan kişiler, yani toplumun zayıf kesimleri, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma imkânına
kavuşurlar. Ayrıca bu hak dolayısıyla yoksullar toplumun dışına itilme duygusundan arınırlar ve
toplumsal yaşama katılma olanakları artar. Bu bağlamda sağlık hakkı, sosyal dışlanmayı
önleyen araçlardan birisi olarak görülür (Bulut, 2009,205).
2.SAĞLIK HAKKININ GÜVENCELERİ
2.1.Sağlık Hakkının Uluslararası Güvenceleri
Sağlık hakkı ulusal ve uluslararası insan hakları belgelerle güvence altına alınmıştır. Sağlık
hakkı, kişilerin hastalıkları kadar; hasta olmadan önceki süreçte de sağlıklarının korunması ve
tedaviye ulaşabilme imkânına kavuşturulmalarını gerektirir.
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Temel hak ve özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hakkı, uzun bir zamandan beri,
hem uluslararası belgelerde yer almış, hem de anayasalarda temel haklar bağlamında
değerlendirilir olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı sağlık hakkını
ayrıntılı bir biçimde düzenlemektedir. Bu belgeler, sağlık hakkını bireysel olarak korumanın
yanında, toplumsal ilişkiler bağlamında ele alarak; bu hakkın, sağlık hizmetlerinin verilmesinin
yanında, sağlık koşullarının muhafazasını da içerdiği kabul etmişlerdir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne göre, "Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için,
yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve
refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk,
ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde
güvenliğe hakkı vardır" (Md.25/1). BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
sağlık hakkının korunmasında; devletlerin, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel
ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanıyacağını ve herkesin mümkün olan en
yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanımasını kabul
edilmiştir (Md.12). Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 11.maddesinde sağlığın
korunması hakkıyla ilgili olarak Devletlere; sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde
kullanılmasını uygun önlemler almayı taahhüt sorumluluğu yüklemiştir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda 35.maddesinde; "Herkes, ulusal yasalar ve
uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma
hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün Birlik politikaları ve
faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde bir insan sağlığı
koruması sağlanmalıdır" hükmü yer almaktadır(Md.35). Ulusal ve uluslararası belgelerde
sağlık hakkının en sık vurgulanan öznesi "herkes", "her kişi", "tüm kişiler" veya "tüm
bireyler"dir. İnsan hakları belgelerinde, sağlık hakkının ikinci sıradaki öznesi, yeterli
kaynaklardan yoksun olanlardır(İHM, 2009).
Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın, "Sosyal ve Tıbbi Yardım Hakkı" başlıklı 13.
maddesi; taraf devletleri, "yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka
kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak
sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği
bakımı sunmak" la yükümlü tutmaktadır. İnsan hakları belgelerinde, sağlık hakkının en
önemli özneleri kadın ve çocuktur. Nitekim BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi "var olan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı
gelişmelerinin sağlanması"nı devlete görev olarak yüklemektedir (Md.l2/2-a).
1998 yılında başlatılan Halkların Sağlık Meclisi; Halkların Sağlık Bildirgesi taslağı
oluşturarak Aralık 2000’de Bangladeş Savar’daki Meclis toplantısında imzaya açılmıştır.
Halkların Sağlık Bildirgesi’nin temel ilkeleri belirlenmiştir.Bir insanın rengine, etnik
kökenine, dinine, cinsiyetine, yaşına, yeteneklerine, cinsel yönelimine ve sınıfına
bakılmaksızın mümkün olan en yüksek sağlık ve refah seviyesine erişmesi temel bir insan
hakkıdır. Sağlığa ve sağlık hizmetine daha eşit, katılımcı ve sektörler arası bir yaklaşım şimdi
her zamankinden daha çok gereklidir. İnsanların ödeme gücüne değil, ihtiyaçlarına göre
nitelikli sağlık bakımı, eğitim ve diğer sosyal hizmetlere ulaşmasını temin etmek
hükümetlerin temel bir sorumluluğudur.
2.2.Sağlık Hakkının Ulusal Güvenceleri
Çağdaş dünyada artık, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip
olduğunu öngörülmektedir. Bu hakların güvenceli bir şekilde gerçekleştirilmesi için devletin
ve vatandaşların yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri bulunmaktadır.
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Devletler bu görevini; kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanmak,
onları denetlemek, suretiyle yerine getirmelidir. Ayrıca devlet, sağlık hizmetlerinin ülkede
yaygın bir biçimde yerine getirilmesi için de genel sağlık sigortası kurulabilmektedir.
Türkiye'de Sağlık Hakkı’nın korunmasına gelince sağlık hakkının korunması
Anayasalarımızda yer almıştır. 1961 Anayasası, 49. maddesinin birinci fıkrasında, "Devlet,
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla
ödevlidir" diyerek, devleti sağlık konusunda açıkça yükümlü tutmuştu. 1982 Anayasası ise
sağlık hakkını, "sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı" ile birlikte, 56. maddesinde düzenlemiştir.
Buna göre, "herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" (Md.56/1).
Anayasanın 56. maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini
düzenler". Bu düzenleme ile devlet, kişilerin yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmelerini sağlamak amacı ile sağlık kuruluşlarını tek elden planlamakla yükümlü
tutulmuştur. Maddenin bu içeriği, konuya ilişkin uluslararası belgelere de uygun olarak,
devlete, gerektiğinde bu görevini yerine getirmek için, özel sağlık kurumlarından yararlanma
olanağını da tanımaktadır. 1982 Anayasası’nın, 56/4.fıkrasına göre; "Devlet, bu görevini
kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek
yerine getirir".
Sağlık hakkı ve sağlığın korunması, bireylerin sağlıklı yaşam koşullarına sahip olması ve
sağlık hizmetlerine ulaşabilme fırsatına erişebilmesi anlamında kullanılır ve her şeyden
önce, hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli
şartların yaratılmasını gerektirir. Sağlık hizmetlerinde amaç; toplumun sağlık düzeyini
yükseltmektir(Akdur, 1990,21). Bu amaç ise, ekonomi bağlamında, iki ayak üzerine durur.
Bunlardan birisi; sağlık hizmetlerini finanse etmek üzere, gerekli ve yeterli kaynağı bulmak,
başka bir deyişle ulusal gelirden sağlık hizmetleri için yeterli bir pay ayrılmasını sağlamak,
ikincisi ise; ayrılabilen bu kaynağın en verimli bir biçimde ve toplum yararına kullanmasını
sağlamaktır.
3.SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
3.1.Sağlık Hizmetlerinin Devlet Eliyle Sağlanması Sorumluluğu
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve
sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sosyal yönden tam iyilik hali, sağlığın
sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu gösterir. Sağlık
hizmetleri en genel ayrım amaçlarına göre, koruyucu ve tedavi edici özellikte faaliyetlerin
bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bu ikili ayrım rehabilite edici hizmetlerin de
eklenmesiyle üçlü şekilde de karşımıza çıkmaktadır(Sayım, 2011,18).
Uluslararası insan hakları belgelerine bakıldığında, sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması
konusunda devletlere; sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan
kaldırmak; sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere
eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak; salgın hastalıkları, yöresel hastalıkları, mesleki
hastalıkları ve diğer hastalıkları olabildiğince önlemek; var olan doğum oranının ve bebek
ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişmelerini sağlanmak; çevre sağlığını ve sanayi
temizliğini her yönüyle ileriye götürmek gibi görevler yüklediği görülmektedir.
Sayılan bu tedbirleri alarak, sağlıklı yaşam koşullarını sağlayan, devletin bir başka görevi;
hastalık halinde, her türlü sağlık hizmetinin verilmesi ve hastalara tıbbi yardımın yapılacağı
ortamın oluşturulmasıdır.
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Hastane ve diğer tıbbi tesislerin kurulması ya da desteklenmesi; sağlık tesislerinin, hiçbir
ayrımcılık olmadan herkesin erişimine, özellikle de nüfusu en savunmasız veya dışına itilmiş kesimlerine hem hukuken hem fiilen açık olması; sağlık hizmetini veren ister kamu isterse özel
olsun, bu hizmetlerin, toplumsal olarak dezavantajlı gruplar da dahil, herkes tarafından
karşılanabilir olmasının güvence altına alınması; başta doktorlar olmak üzere iyi yetiştirilmiş bir
sağlık personelinin mevcudiyetinin sağlanması ve sonuçta verilen hizmetlerin kaliteli olması
devletin temel görevleri arasındadır.
(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının 11. maddesinde sağlığın korunması hakkıyla
ilgili olarak Devletlere; sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak amacıyla, ya doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle işbirliği içinde diğer
önlemlerin yanı sıra; sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan
kaldırmak, sağlıklı olmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış uygun önlemler almayı taahhüt
sorumluluğu yüklenmiştir.
Aynı şekilde Sosyal Şart’ın 13. maddesi; Devletleri, sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla
veya başka kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir
olanak sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği
bakımı sunmayı, böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının
kısıtlanmasını önlemeyi, herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek, gidermek
ya da hafifletmek için gerekebilecek öneri ve kişisel yardımları uygun kamusal ya da özel
hizmetler eliyle alabilmesini sağlamakla yükümlü tutmuştur. Türkiye, Gözden Geçirilmiş
Avrupa Sosyal Şartı (European Social Charter (revised)) kabul etmiştir.
Türkiye’de, sağlık hakkının korunması Anayasal güvence altında olduğu gibi; sağlık
hizmetlerinin sunumu ve temel ilkeleri hasta hakları yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bedeni,
ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı
olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur(m.5/a).Herkesin yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci ve ya
kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca
muamelede bulunulur (m.5/b).Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil,din ve
mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair
farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde
planlanıp düzenlenir (m.5/c).
Sağlık hakkı, diğer bütün insan haklarındaki gibi; Devletlere, sağlık hakkına saygı duyma,
sağlık hakkını koruma ve sağlık hakkını yerine getirme yükümlülüğü olarak sorumluluklar
yüklemektedir. Saygı duyma ve koruma yükümlülüğü, Devletin herkesin üçüncü kişilerin
sağladığı sağlık olanakları ve sağlıkla ilgili hizmetlere eşit şekilde erişimini sağlayacak
yasama tedbirlerini ve diğer tedbirleri almasını; sağlık sektörünün özelleştirilmesinin sağlık
olanakları, malları ve hizmetlerinin mevcudiyeti, erişimi, kabul edilebilirliği ve kalitesini
olumsuz yönde etkilememesini güvence altına almasını; tıbbi cihaz ve ilaçların üçüncü kişiler
tarafından pazarlanmasının kontrolünü gerçekleştirmesini; tıbbi personel ve diğer tüm sağlık
personelinin gereken eğitim, tecrübe ve etik davranış kurallarına sahip olmasını sağlamasını
içermektedir.
Devletlerin sağlığın korunması hakkını yerine getirme yükümlülüğü ise, sağlık haklarını
kolaylaştırmak, sağlamak ve geliştirmek yükümlülüklerini içermektedir. Devletin sağlık hakkı
ile ilgili görev ve yükümlülükleri iki bağlamda ele alınabilir. Birincisi, sağlıklı yaşam
koşullarının sağlanması ve bu bağlamda kişilerin sağlıklarını yitirmemeleri için gereken
önlemlerin alınmasıdır. İkincisi ise, hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin verilmesi ve
tıbbi yardımın sağlanması için gerekli şartların yaratılmasıdır.
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3.2.Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı
Günümüzde sağlık hukukunun ve buna bağlı olarak sağlık hakkının kapsamı, toplumsal
yaşamdaki gelişmeler, sosyal devlet anlayışının yarattığı etkiler ve uluslararası insan hakları
hukukunun yaratmış olduğu ivmeyle oldukça genişlemiştir. Başlangıçta, yalnızca hasta ya da
sakat olmamak bağlamında ele alınan sağlık hakkı, günümüzde herkesin mümkün olan en
yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkı biçiminde
değerlendirilmektedir. Sağlık, bütün diğer insan haklarından faydalanabilme açısından elzem
bir haktır. Her insan, onurlu bir yaşam sürdürebilmek için ulaşılabilecek en yüksek sağlık
standardına sahip olmalıdır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’nin 12. maddesi sağlık hakkına dair uluslararası insan hakları hukukunda yer alan
en kapsamlı maddedir. Bu maddenin 1. paragrafına göre Sözleşme’ye taraf devletler
“herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını”
kabul ederler. Aynı maddenin 2. paragrafı ise “Taraf Devletlerin bu hakkın tam olarak
kullanılmasını sağlamak için alacakları tedbirlerin bir kısmını örneklendirerek saymaktadır.
12. maddenin 1. paragrafında yer alan “ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardı” kavramı
bireyin biyolojik ve sosyoekonomik şartlarını ve Devletin mevcut kaynaklarını dikkate
almaktadır. 12. maddenin 1. paragrafında tanımlanan sağlık hakkı; zamanında ve uygun sağlık
hizmetinin yanı sıra, güvenli ve içilebilir suya, yeterli temizliğe, güvenli gıdaya, beslenme ve
konuta, sağlıklı yerleşim koşullarına ve çevresel koşullara, cinsel sağlık ve üreme de dahil
olmak üzere sağlıkla ilgili eğitim ve bilgiye sahip olma şeklinde geniş olarak yorumlanabilir.
4.SAĞLIK HİZMETLERİNİN SINIRLILIĞI VE ERİŞİM HAKKI
4.1.Sağlık Kaynak Ve Hizmetlerinin Sınırlılığı
Kapitalizmin ileri bir aşaması olarak, uluslararası sermayenin ya da çok uluslu şirketlerin
devreye soktuğu ve temelde devletin ekonomik yaşamdan çekilmesini öngören bir süreci
ifade eden küreselleşme, sermayenin artan gücü ve bağımsızlığı karşısında, devletin sosyal
niteliğini zorlamakta ve sosyal politikaları zayıflatmaktadır.
Küreselleşme ile birlikte ekonomik işlevleri daralan devletler, özellikle de gelişmekte olan
ülkeler, sosyal hakları devreye sokarak, vatandaşlarının sosyal durumlarını iyileştirecek
önlemleri alma gücünü yitirmektedir (Bulut, 2009, 129). Oysaki sağlık hakkının yaşama
geçirilmesi maliyetlidir ve devletlere maddi olarak sorumluluk yükler. Ancak bir hakkın
maliyetinin yüksek oluşu, onu hak olmaktan çıkaramayacağı gibi, bu hakkın devletin
sorumluluğu dışında kalmasını da sağlayamaz. Sağlık hakkı, özellikle uluslararası belgelerde
herkese tanınmış olan önemli bir sosyal haktır ve etkisi dünya çapında artarak devam
etmektedir. Sosyal hak yönüyle sağlık, insanlara, mümkün olan en yüksek seviyedeki sağlık
durumuna ulaşabilmeleri için, eşit imkânlar sunan bir sağlık koruma sistemine sahip olma
hakkını içermektedir (Bulut, 2009, 206).
Devlete yüklenen bu yükümlülüklerin nedeni, hiç kuşkusuz, devletin, yurttaşları yüksek bir
sağlık standardına ulaştırmakla sorumlu olmasıdır. Ancak devletin sorumlu olduğu
ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardı, mümkün olan en yüksek standarttır. Devletler,
sağlık hakkıyla ilgili görevlerini mevcut kaynaklarını göz önünde bulundurarak yerine
getirmek durumundadırlar. Ekonomik ve Sosyal Komite'nin de vurguladığı gibi, "İyi sağlık hali,
bir devletin tek başına temin edebileceği bir durum değildir. Devletlerin insanların kötü sağlık
durumunun her türlü muhtemel nedenine karşı bir koruma geliştirmeleri de mümkün değildir.
Yani, genetik nedenler, insanların hastalıklardan kolay etkilenebilir olması ve kişilerin sağlıksız
veya riskli hayatlar yaşıyor olması, bireylerin sağlık durumu ile ilgili olarak çok önemli etmenler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bu suretle, sağlık hakkı, pek çok tesisten, mal ve hizmetten ve ayrıca mümkün olan en yüksek
seviyedeki sağlık standardının gerçekleştirilmesi için, gerekli koşullardan yararlanma hakkı”
olarak anlaşılmalıdır (Bulut, 2009, 210).
Sağlık hizmetlerinin sunumuna ait kaynaklar, çeşitli ölçeklerde paylaştırılmaktadır. Büyük
ölçekte, toplam bütçenin ne kadarının sağlığa ayrılacağı; sağlığa ayrılan bütçenin nasıl
harcanacağı, hükümetçe belirlenir. Orta ölçekte, kurumsal kaynakların nasıl harcanacağı
kurum yöneticilerince belirlenir. Küçük ölçekte ise hizmet sunumu sırasında örneğin bir
hastadan hangi testin isteneceğini hekim belirler. Tüm ölçeklerde dağıtım için temele soru,
dağıtımın hangi ölçütlere göre yapılacağıdır. Bu noktada temel olarak göz önünde tutulması
gereken, her insanın gereksindiği sağlık hizmetine herhangi bir engelle karşılaşmadan erişme
hakkı bulunduğudur; dolayısıyla sağlık hizmetlerinin dağıtımında adil olan, gereksinime göre
dağıtımdır. Bu durumda yeni bir soru ortaya çıkar: Gereksinim nasıl tanımlanabilir? Gereksinimin acilliği, gereksinim duyulan şeyin miktarı, bireyin o şeyden yararlanma kapasitesi
gereksinimin boyutları olarak öne sürülmekte, bu ölçütlerin kullanılması önerilmektedir. Bunun
yanı sıra, çeşitli meslek ahlakı düzenlemelerinin belirttiği gibi, tıbbın temel değerlerinden biri
ayrım yapmamaktır, dolayısıyla gereksinimi belirlerken/kaynakları dağıtırken kişinin herhangi
bir özelliği değil, sadece tıbbi ölçütler dikkate alınmalıdır.
Küçük ölçekte yapılan seçimler, daha üst ölçekteki dağıtım kararlarından önemli ölçüde
etkilenmektedir. Sağlık çalışanları tek başlarına bu kararları vermek durumunda bırakılmamalı,
sorumluluk sadece onlara yüklenmemelidir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının orta ve büyük
ölçekteki dağıtım politikalarına ilişkin uyanda bulunma ve öneri geliştirme sorumluluğu
bulunmaktadır. Kaynakların sınırlı, değişmez ve sabit olmadığı hatırda tutularak, eldeki
kaynakların artırılmasına çalışılması zorunludur.
4.2.Sağlık Hizmetine Erişim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı
Sağlık hizmetine erişim hakkı, ödeme gücüne göre değil; gereksinime göre, dağıtımı gerekli kılar.
Ancak sağlık kaynaklarını adil bir şekilde dağıtılması için hizmete ihtiyacı olanlardan, kimin;
ne büyüklükte bir hizmet alacağını, nasıl belirleyeceğiz? Sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve
gereksinimler nasıl belirlenecek? Sağlık hizmetlerine olan gereksinimin belirlenmesinde;
önerilen bir yöntem, gereksinimin adilliği, gereksinim duyulan şeyin miktarı ve bireyin o şeyden
yararlanma kapasitesinin değerlendirilmesi ve tespiti zorunluluğu bulunmaktadır.
Gereksinimin belirlenmesi için, adalet yönteminden başka; kullanılabileceği ileri sürülen,
pek çok başka ölçüt bulunmaktadır. Örneğin yaşamın değerinin, kişinin kendisine göre
yaşamının önemi, yakınları için önemi, toplum için yararlılığı, geçmiş ve gelecekteki
katkıları gibi ölçütlere göre belirlenebileceği ve bu değer üzerinden sağlık hizmeti alma
gereksinimi içinde olan kişiler arasında bir ayrım yapılabileceğini ileri süren görüşler
bulunmaktadır. Ayrıca ayrım için; yaş, yaşam beklentisi, toplumsal statü, meslek, yetenek
ya da kendisine bağımlı kişilerin varlığı, yaşam biçimi, bireyin ahlaki karakteri ve seçimleri,
ödeme gücü gibi kişisel özelliklerin kullanılabileceği de ileri sürülmektedir. Yaşamın değerini
belirlemeye çalışmak ve kişisel özellikleri dikkate almanın yanı sıra, ilk gelene önce hizmet
sunmak, kura çekmek ya da seçimi şansın yapması ve sadece endikasyon, aciliyet, kişinin
girişimden yararlanma kapasitesi, kişiye özgü olarak girişimin başarı şansı gibi tıbbı ölçütler
kullanmak da kullanılabileceği savunulan ve tartışılan ölçütler arasındadır.
1995 tarihli Bali Bildirgesi’nin 1/a. maddesinde, kaliteli tıbbi bakım hakkı tanımlanırken;
“Her insan ayırımcılık yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme hakkına sahiptir.” Hükmü yer
almaktadır. Maddenin 1/d fıkrasında, “Kalitenin sağlanması her zaman sağlık bakım
sisteminin bir parçası olmalıdır.
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Özellikle hekimler tıbbi hizmetlerde kalitenin sağlanmasında sorumluluklarını kabul
etmelidir.” sağlık hakkının sağlık sisteminin bir parçası olduğuna vurgu yapılırken; maddenin
1/e fıkrasında “Özellikle tedavi bakımından hizmet sınırlılığı olan durumlarda potansiyel
hastalar arasında bir seçim yapılması gerekiyorsa, bu seçimin bütün hastaların hakkını dikkate
alarak eşit bir şekilde yapılması gerekir. Bu seçim tıbbi ölçütlere göre ve ayırım yapılmaksızın
yapılmalıdır.” şeklindeki düzenleme ile tedavi de hizmet sınırlılığı durumunda hiçbir şekilde
ayırım yapılamayacağının tekrar tekrar altı çizilmiştir. Sağlık hizmetleriyle ilgili kaynakların
dağılımında tıbben ayırım yapmama ilkesi olarak; ayrımcılık yasağı; kaynakların sınırlı
olduğu belli bir tedavinin uygulanması için hastalar arasında seçim yapılması gereken
koşullarda tüm hastalar arasında eşitlik ve adalet ilkesinin uygulanması demektir. Sağlık
hizmetleri ve tıbbi bakıma erişimde eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uyulması gerekmektedir.
Tüm hastalar adil biçimde değerlendirilme hakkına sahiptir. Bu seçimde tıbbi ölçütler dışında
herhangi bir ölçüte göre ayrımcılık yapılamaz. Sağlık hizmetleriyle ilgili kaynakların
dağılımında seçim yapılacağı zaman tüm hastaların adil biçimde değerlendirilme hakkı
bulunmaktadır. Hastaların adil değerlendirilmesi hakkında, hastaların seçiminde tıbbi ölçütler
dışında herhangi bir ölçüte göre ayrımcılık yapılamaz.
Tıp mesleğinin temel değerlerinden biri olan tıbbi kriterler dışında ayırım yapmama ilkesi,
gereksinimlerin belirlenmesi ve kaynakların dağılımı noktasında eşitlik hakkaniyet ve adaletin
sağlanması için en temel ilke ve değerdir. Sağlık hizmetine erişim hakkı ödeme gücüne göre
değil, gereksinime göre dağıtımı gerekli kılar. Bu gereklilik salt matematiksel bir eşitlik
anlayışı ve talebini ortadan kaldırırken gereksinimlerin nasıl tespit edileceği veya tespit
edilmesi gerektiği sorusunu ortaya çıkarır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için, kişinin herhangi bir niteliğe sahip olmasını
gerektirmez. Herkesin ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı vardır. Bu
nedenle, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, keyfi olarak kişiye ait bazı niteliklere
dayanmak ayrımcılık teşkil edecektir. Tıbbın temel değerlerinden biri ayrım yapmamaktır.
Sağlık hizmetleriyle ilgili gereksinimi belirler ve kaynakları dağıtırken, kişinin herhangi bir
özelliği değil, sadece tıbbi ölçütler dikkate alınmalıdır (Civaner, 2009, 145).
SONUÇ
Sosyal hakların doğuşuyla birlikte, insanlığa; insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi
sağlanması sorumluluğu yükümlenmiştir. Sosyal bir hak olan sağlık hakkı ulaşılabilecek en
yüksek sağlık standardına sahip olma hakkıdır. Sağlık hakkı, yaşam hakkıyla bütünleşik bir
haktır. Sağlık hakkının korunması ve ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardının
gerçekleşmesi için kişilerin gerekli olan birçok kaynak, mal, hizmet ve faaliyetlerden
yararlanma hakkına sahip olması gerekmektedir. Bu hakkı sağlamak üzere devletler mevcut
kaynaklarıyla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli olan her türlü
tedbiri almakla yükümlüdürler.
Kaynakların dağılımında adaletin sağlanması için sadece tıbbı ölçütlerin dikkate alınması
adaletin sağlanmasına yetmemektedir. Hastalar arasında sınırlı kaynakların eşitlik ve adalet
ilkeleri doğrultusunda dağıtılması için değerlendirme yapılırken tıbbi ölçütler yanında sosyal
adalet ilkelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Her insanın gereksindiği sağlık hizmetlerine herhangi bir engelle karşılaşmaksızın ve
gecikmeksizin erişme hakkı bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için, kişinin
herhangi bir niteliğe sahip olmasını gerektirmez. Herkesin ulaşılabilecek en yüksek sağlık
standardına sahip olma hakkı vardır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, keyfi
olarak kişiye ait bazı niteliklere dayanmak ayrımcılık teşkil edecektir.
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Devletin, herkesin ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkını
gerçekleştirmek ve sağlık hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık
hizmetlerinin paylaşımında, kaynakların adil biçimde paylaştırılması ve sağlık hizmetlerine
erişim uygulamalarında tıbbi ölçütler dışında, eşitlik adalet ve hakkaniyet ilke ve kurallarıyla,
ulaşılabilecek en yüksek sağlık hizmetlerini verme yükümlülüğünün de devletin
sorumluluğunda olduğunu söylemek gerekecektir.
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ÖZET
Dijitalleşme ve gelişen teknolojiler, çalışmanın modernleşmesi ve çalışma ilişkilerinin
düzenlenmesinde daha büyük bir esneklik ihtiyacı ortaya çıkarmış ve esnek çalışma biçimleri
ortaya çıkmıştır. Çalışma ilişkilerinde esnekleştirme ve esneklik kavramı; işletmelerin
küreselleşen rekabet piyasasına uyum sağlayabilmesi için çalışma ilişkilerinin yeniden
düzenlenmesini gerektirmiştir.
Esnek çalışma da, klasik iş yeri kavramından uzaklaşılmış, işyeri de esnekleştirilmiştir. Esnek
çalışma biçimlerinden, evde çalışma, tele çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı, ödünç
iş ilişkisi gibi atipik iş sözleşmesi türlerinde işyeri kavramının farklılaştığı görülmektedir.
Esnek çalışma biçimlerinde işyeri kavramının, iş organizasyonlarını da içine alan çok daha
esnek bir iş yeri kavramına ulaştığı görülmektedir. Esnek çalışma biçimlerinde, çalışma
koşullarının da esnek düzenlenmesiyle, iş ve işyeri kavramı da esnekleştirilmiş ve klasik
işyeri kavramının dışına çıkarak, dışsallaştırılmıştır.
Ancak esnek çalışma türlerinde, işyerlerinde doğal olarak ortaya çıkan bu dışsallaşma, işyeri
kavramıyla ilgili olarak çalışanların iş sağlığı güvenliği bağlamında birçok belirsizliği de
bünyesinde barındırmaktadır. Evde çalışmada iş zamanı ile özel hayatın sınır sorunları bir
yana, uzaktan çalışılan ortamların varsayılan işyeri kavramlarının kabulünde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması sorumluluğunun taşınmasında çok fazla belirsizlik bulunmakta ve bu
belirsizliklerin ve sınırların bir an önce düzenlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Esnek İşyeri Kavramı, İşyerinin Dışsallaştırılması, Varsayılan İşyeri
Kavramı.
UNCERTAINTY OF THE DEFAULT WORKPLACE CONCEPT IN FLEXIBLE
WORKING
ABSTRACT
Digitalization and developing technologies have brought about a greater need for flexibility in
the modernization of work and the regulation of work relations, and flexible working styles
have emerged. Flexibilisation and flexibility in labor relation necessitated the reorganization
of working relations in order for businesses to adapt to the globalized competitive market.
Flexible working has also moved away from the classical workplace concept, and the
workplace has also been flexible. It is seen that the concept of workplace differs in atypical
employment contract types such as flexible working forms, working at home, teleworking,
working on call, job sharing and indentured labour. It is seen that the concept of workplace in
flexible working styles has reached a much more flexible workplace concept that includes
business organizations. In flexible working styles, with the flexible arrangement of working
conditions, the concept of work and workplace has also been flexible and externalized by
going beyond the classical workplace concept.
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However, this externalization that occurs naturally in flexible working types in workplaces
also includes many uncertainties in the context of occupational health and safety of employees
regarding the concept of workplace. Apart from the border problems of work time and private
life in working at home, there are too many uncertainties in accepting the default workplace
concepts of remote working environments and taking the responsibility of ensuring
occupational health and safety, and these uncertainties and borders need to be regulated as
soon as possible.
Keywords; Flexible workplace concept, Externalization of the Workplace, Default
Workplace Concept.
GİRİŞ
Toplumların geçirdikleri tarihi aşamalar incelendiğinde ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi
toplumu ve bilgi toplumu evrelerine sahip olduğunu görmekteyiz. Süreç içinde insan belli
teknolojilerin kullanımıyla ve bazen de eş zamanlı olarak üretim ilişkileri bağlamında ilkel
toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumuna ait çalışma koşullarını yaratmakta
ve yaşamaktadır. Çağdaş dünyamızda gelinen noktada sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik
her yönden yaşanan yeniden yapılanma süreci üretim ilişkilerinde Esnsk çalışma biçiminde
başkalaşımlar ve dönüşümler ortaya çıkmıştır. Yeniden yapılandırılan çalışma ilişkileri,
değişimi zorunlu kılınca, bütün kavramlarda değişim ve dönüşüme uğramaya başlamışlardır.
Bu değişimden iş yeri kavramı da etkilenmiş ve varsayılan işyeri kavramı ortaya çıkmıştır.
1.ESNEK ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİM
1.1.Üretim İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması
1980li yıllarda başlayan ekonomik değişim ve küreselleşme sonucunda ulusal ekonomi
sınırları aşılmış, işletmeler küresel rekabete zorlanmışlardır. Bu değişimle birlikte işyerlerinde
bilgi çağına geçiş sürecindeki hızlı teknolojik gelişmelere uyum zorunluluğu çerçevesinde
işletmelerin verimliliğini arttırılabilmesi ve rekabet için çalışma şartlarının değiştirilmesi
gerekmiştir (Çelik, 1997,60).
Küreselleşme olgusunun maddi ekonomik ve teknolojik koşullarıyla değişikliğe uğratılan
çalışma şartları her şeyde olduğu gibi emeğin ve iş sözleşmesinin de sınırlarını zorlamaya
başlayarak çalışma yaşamında önemli değişikliklere yol açmıştır (Ulucan, 1988,540).
İş hukukundaki yeniden yapılandırılma çalışmalarıyla birlikte klasik iş hukukundaki standart
uygulama dışına çıkılmasıyla iş hukukunda esneklik yeni boyutlar kazanmıştır. Çağdaş üretim
teknikleri ve üretim sistemleri kullanılan teknolojiden organizasyonun yapısına kadar birçok
değişim ve dönüşüm yaratmıştır. Ekonominin küreselleşmesi beraberinde rekabetin
küreselleşmesi olgusunu ortaya çıkarınca; yaratılan rekabet koşulları işçi lehine oluşturulmuş
bulunan iş hukuku kurallarını etkisizleştirmiş, yaratılan kurumsal yapılandırma; iş hukukunu
rekabet hukukuna uydurmaya zorlamış ve zorlamaktadır (Güzel, 1996, 468).
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, iş hukukunun katı kuralları yerine esnek kurallara yer
verilmesine ve yeni istihdam şekilleriyle; yeni iş hukuku kavramlarının kabulüne ve
dönüşümüne yol açmıştır (Balkır, 2000,137).Uygarlığın evriminde geleneksel toplumdan
sanayi toplumu ve son olarak da bilgi toplumu yapılanmalarına doğru geçiş, kimi zaman son
derece hızlı ve bazen de karmaşık bir değişim süreci yaratmıştır. Bilgi toplumunun kurumsal
yapısının içerdiği değişimler ise, sürekli ve köklü bir yenilenme ortamında, daha çok üretim
ilişkilerinde yaşanmaktadır.
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Bilginin, bir üretim faktörü niteliğini kazandığı ve teknolojiye dönüşerek doğa, emek,
sermaye ve girişimcinin verimliliğini etkilediği bilgi toplumu yapısı; hız, kalite ve esnekliğin
sürekli değiştiği küresel bir yapı taşı kimliğiyle; bugünün yapısında bilgi, bir üretim faktörü
niteliği kazanmış; ekonomik, sosyo-kültürel ya da politik karar ve davranışların temel dışsal
değişkeni olmuştur. Yeni toplum yapısında bilgi; yüksek düzeyde tarihsellik içeren, zaman ve
mekân içinde sürekli olarak değişebilen ve farklılaşabilen, olası, göreli, öznel ve çok temel bir
üretim aracıdır (Güvel, 2002, 69).
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin, bilginin üretilmesinde, yaygınlaşmasında ve
kullanımında bir araç olmasıyla son derece hızlı bir süreçle yaşanan bilgi toplumu
dünyasında, bilgisayar ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler sanal şirket ve e-ticaret gibi
oluşumlar ortaya çıkarmış, üretimdeki mekan ve zaman birliği nerdeyse tamamen
parçalanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde iş, işyeri, mesai gibi kavramların geçirdiği değişim
ve işin enformasyon içeriğinin artması, işgücü piyasalarındaki geleneksel ayrımcılığı da
aşındırırken üretim ilişkilerinde yeni standart-dışı istihdam biçimlerini yaygınlaştırmıştır.
Bilgi çağına geçiş sürecinde, geleneksel yönetim anlayışı, süreç ilerledikçe; ihtiyacı
karşılayamaz hale gelmektedir. Hızlı gelişen teknoloji kavramıyla birlikte, üretim ilişkilerinde
ve organizasyon yönetim sistemlerinin vurgu noktalarında kaymalar gözlemlenmiştir. Klasik
üretim ilişkileri bağlamında en temel vurgu, durağan çalışma koşullarının küreselleşmesiyle
yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler sonucundaki esnekleşme; bütünsel bir düzenlemeye ve
yeniden yapılandırılmaya dayanmaktadır.
1.2.Çalışma İlişkilerinin Esnekleştirilmesi
Bilgi toplumunda internet, mobil telefon gibi araçlarla iletişimin ekonomik ve sosyal
ilişkilerdeki kritik rolü ve küresel düzlemdeki esneklik arayışları bilgi işçilerini en ön sıralara
taşırken, üretim ilişkileri ve esnek üretim anlayışının dönüşümüne zemin hazırlamış,
üretimdeki değişimle tarım toplumundaki yerel üretim tarzından, sanayi toplumunda kütle
üretimine, bilgi toplumunda ise bireysel üretime geçilmiştir.
Tarım ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde üretimde meydana gelen
değişimler küreselleşme süreci boyutu içinde hızla otomasyon sistemine giderek, üretimin hızı
ve üretilen ürünün kalitesini değiştirmiş, en son teknolojileri kullanmak suretiyle değişik
marka ve modelde ürünü üretip sürekli bir değişim sirkülasyonu içerisinde olan talebe anında
cevap verebilen yeni bir sanayi yapısı oluşmuştur.
Günümüzde hızlı bir şekilde yaşanan küreselleşme, işletmelerin uluslararası rekabette ayakta
kalabilmesi için mümkün olduğu ölçüde esnek üretime geçilmesini gerekli kılmaktadır.
Çalışmanın modernleşmesiyle iş yaratma stratejileri, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde
daha büyük bir esneklik ihtiyacına işaret etmektedir. Çalışma ilişkilerinde esnekleştirme ve
esneklik kavramı; işletmelerin, küreselleşen rekabet piyasasına uyum sağlayabilmesi için
çalışma ilişkilerinin yeniden düzenlenmesidir.
Uluslararası piyasalarda yaşanan şok değişiklikler, üretim faktörlerinin de değişmesine yol
açmaktadır. İşletmelerin yaşama ve rekabet şansları; fiyat dalgalanmaları, faiz oranlarındaki
ve enerji maliyetlerindeki değişmelere en çabuk ve en kolay bir şekilde intibak edebilmesine
bağlı olmaktadır.
İşletme ekonomisi açısından ise, maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet koşullarının
oluşturulabilmesi için iş organizasyonunun mümkün olduğu ölçüde esnek düzenlenmesi
gerekmektedir. Çalışma ilişkilerinin esnek düzenlenmesi demek; işletmelerin piyasalardaki
değişikliklere uyum sağlayarak rekabet gücünü koruması ve iş sürelerinde sürekli indirimle
artan maliyetlerin düşürülmesini sağlamasına yönelik esnek çalışma koşullarının yaratılması
demektir.
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1.3.İşyeri Kavramındaki esnekleştirme ihtiyacı
Dijitalleşmeyle ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sonucunda bilgi ve dijital toplum
karmaşasında, tüm kurumların yeniden yapılanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Süreç içinde iş
hukuku işçi ve işyeri kavramları da bu değişimden derinden etkilenmiştir. (Kuban, 52)
Yaşanan süreçler ve gelişmeler sanal organizasyonları arttırmış, farklı mekanlarda çalışanlar
aynı organizasyonların değişik süreçlerine katılabilir hale gelmiş, bu teknolojiler sayesinde,
kararların alındığı birimle uygulandığı birim birbirinden ayrılmıştır. Sanal organizasyonlara
geçiş sürecinde kararların alındığı birimle kararın uygulandığı işyeri arasındaki mekansal ve
coğrafi birliğin ortadan kalkması ve üretimin uluslararası boyut kazanması kanunların
uygulanmasındaki ülkesellik ilkesinin bile sorgulanmasına neden olmuştur.
Tamamen sanal bir işyerinde işyerinin sınırları ancak yönetime katılmanın korunması ve
yönetime katılanların faydalarıyla belirlenebilmektedir. Bu çözüm önerisinin temelinde de
işyerinin işlevsel bir kavram olarak kabulü yatmaktadır. İş hukukunda işyeri kavramı mekan
üzerine şekillenmekteyken, yeni teknolojiler ve bilişim sistemleriyle yaratılan yeni
organisazyon biçimleri hukukun temel ilişkiler sistemini ve bağlama noktalarını derinden
etkilemiştir (Doğan, 2007, 421).
Organizasyonel işyeri kavramında işyerinin farklı normlar açısından farklı yönlerini öne
çıkmasıyla işyerinin kavramsal yapısının yeniden tanımlanması ve yapılacak hukuki tanımın
sınırlarının da belirlenmesi zorunluluğu doğmuştur. Üretimin organizasyondaki değişimleri
yalnızca işyeri tespitinde değil; işveren ve işletmenin tespitinde de sorunlar yaratmakta ve
işyerinin sınırlarını, hukuki bir gerçeklik olarak belirsiz hale dönüştürmektedir. Fabrika
modeli üretimin azalması ve teknolojideki yeni gelişmeler işyeri olarak fiziksel mekanları
geriye itmekte, işyeri artık birlikteliğin, dayanışmanın, hakimiyetin ve sorumluluğun sembolü
olma işlevini yitirmektedir. (Doğan, 2007, 435).
Günümüzde çalışma ilişkilerinde yaşanan dönüşümle iş hukukunun güvence altına almaya
çalıştığı kavramlar esnekleşerek yapı değiştirmiş; atipik, standart dışı, geçici, süresi belirli,
mevsimlik, kısmi süreli gibi yeni biçimlere dönüşürken, geleneksel işyeri kavramı ise; bazen
yaşanan ev, bazen başka bir şirket veya çalışanın kendi bürosu haline gelmiştir. “Dış kaynak
kullanımı” genişlemiş, “alt işveren” uygulaması yaygınlaşmıştır. Günümüzde iş hukukunun;
kendini yeni düzene ve zamana uydurma konusunda dikkat çekici şekilde çalışma koşullarını
ve kapsamını genişletmekte, fonksiyonlarını değiştirmekte olduğu görülmekte, bu bağlamda iş
hukuku; en derin köklere sahip kural ve prensiplerini sorgulayarak, düzenleme kaynaklarını
yeniden yapılandırmaktadır (Ekin, 2002,26).
Çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesiyle klasik iş yeri kavramından uzaklaşılarak ve iş yeri
kavramı esnekleştirilerek, evde çalışma, tele çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı,
ödünç iş ilişkisi gibi atipik iş sözleşmesi türlerinin tanımlanmasıyla; iş organizasyonlarını da
içine alan çok daha esnek bir iş yeri kavramı yapılandırılmıştır.
Uzaktan çalışma olarak da tanımlanan evde çalışmaya ilişkin sorunlarda olduğu gibi işyerinin
hukuki ve işlevsel bir kavram olarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir. İşyeri, üretimin
somutlaştığı ve sorumluluğun sınırlandığı bir birimken en azından fiilen yetkisi olmayan bir
sorumluluk sistemiyle karşı karşıya kalmıştır.
Sermayenin parçalanmasıyla kurulan ağ organizasyonları ve sanal organizasyonlarda yetkinin
ve doğal olarak sorumluluğun kime ait olduğunun belirlenmesinde iş yeri kavramı önemini
yitirmiş görünmektedir. Bu bağlamda güç ve sorumluluk ilişkisinde bir kopuş yaşanmaktadır
(Doğan, 2007, 415).

1352

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

2. İŞYERİ KAVRAMININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
2.1. İşyeri Kavramının Tanımı
Günümüzde çalışma ilişkileri işyerine doğru kaymakta, işçi-işveren işbirliği ve diyaloğu
gelişmekte, tıpkı küçük zanaat hayatında olduğu gibi çıkar birliğine dayalı ilişkiler ve
yaklaşımlar hızlanmaktadır. Gerçekte, işçinin esas korunması ve güvencesi, işyerinin
kaderiyle ve geleceğiyle ilişkili bir biçimde değerlendirilmeye başlanmaktadır. Endüstri
ilişkileri de bu çerçevede işyerine doğru gelişmekte, işyeri sendikacılığı ve toplu pazarlığı
büyük önem kazanmakta, iş uyuşmazlıkları ve grevler sistem içinden büyük bir hızla
dışlanmaktadır. Böylece iki asır süren yabancılaşmaya, mücadeleye ve çıkar ayrılığına dayalı
endüstri ilişkileri yaklaşımı, yerini çıkar birliğine, ortak kadere, diyalog ve işbirliğine dayalı
çağdaş sistemlere terk etmektedir (Ekin, 2000,103).
İşin görüldüğü yere işyeri adı verilir. İş sözleşmesinin özü, işçinin işverene bağımlı olarak
işyerinde çalışmasıdır. Klasik istihdam modelinde işçilerin işverene ait işyerinde çalışması
esas olarak kabul edilirken diğer çalışma şekilleri istisna tutulması sonrasında, işyerinde
sürekli işçi çalıştırmanın ağır mali ve sosyal yüklerinden kurtulunması için istihdamın
dışsallaştırılmasıyla bu modelden uzaklaşılmıştır. (Güzel, 1997,120).
İşyerinin mal ve hizmet üretebilmek için maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçiden oluşan
birim halinde bir bütün olduğu göz önüne alınarak bu şekilde tanımlanmakta ve
kavranmaktadır. İşyeri bir bütün olarak arsa, bina, makine, tezgah, malzeme gibi eşyalardan;
patent ve alacak hakları gibi haklardan tecrübe buluş ve müşterilerle olan ilişkiler gibi maddi
olmayan unsurlardan ve emek olarak insan gücünden oluşurken tüm bu unsurların belirli bir
amaca ulaşmak için bir araya getirilmesi gerekir. İşyerinde aynı teknik amaç ve aynı
yönetimde örgütlenme koşulları aranmalıdır (Çelik, 2006, 54).
İşyeri, bir mal veya hizmet üretmek için örgütlenmiş birimdir. İşyerinin teknik amacı üretimin
kendisidir. İşyeri teknik bir amacı gerçekleştiren bir örgütsel birlik olup, sürekli bir
organizasyon içinde faaliyet gösterir. İşyeri kavramının ayırt edici yönü organizasyonel
yapısıdır.
Sonuç olarak işyeri, bir işverenin mal veya hizmet üretmek gibi; teknik bir amacını
gerçekleştirmek için, maddi olan ve olmayan araçlarla, işgücünü bir araya getirerek
örgütlediği ve süreklilik gösteren organize edilmiş teknik bir üretim birimi olarak
tanımlanabilir. (Köseoğlu, 2006, 15).
2.2. İşyeri Kavramındaki esnekleştirme ihtiyacı
Teknolojik ve ekonomik gelişmeler sonucunda sanayi toplumunun yerini bilgi toplumunun
almasıyla tüm kurumların yeniden yapılanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Süreç içinde iş
hukuku işçi ve işyeri kavramları da bu değişimden derinden etkilenmiştir. (Kuban, 52)
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler sanal organizasyonları arttırmış, farklı mekanlarda çalışanlar
aynı organizasyonların değişik süreçlerine katılabilir hale gelmiş, bu teknolojiler sayesinde,
kararların alındığı birimle uygulandığı birim birbirinden ayrılmıştır. Sanal organizasyonlara
geçiş sürecinde kararların alındığı birimle kararın uygulandığı işyeri arasındaki mekansal ve
coğrafi birliğin ortadan kalkması ve üretimin uluslararası boyut kazanması kanunların
uygulanmasındaki ülkesellik ilkesinin sorgulanmasına neden olmuştur.
Tamamen sanal bir işyerinde işyerinin sınırları ancak yönetime katılmanın korunması ve
yönetime katılanların faydalarıyla belirlenebilmektedir. Bu çözüm önerisinin temelinde de
işyerinin işlevsel bir kavram olarak kabulü yatmaktadır. İş hukukunda işyeri kavramı mekan
üzerine şekillenmekteyken yeni teknolojiler ve bilişim sistemleriyle yaratılan yeni
organisazyon biçimleri hukukun temel ilişkiler sistemini ve bağlama noktalarını derinden
etkilemiştir (Doğan, 2007, 421).
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Organizasyonel işyeri kavramında işyerinin farklı normlar açısından farklı yönlerini öne
çıkmasıyla işyerinin kavramsal yapısının yeniden tanımlanması ve yapılacak hukuki tanımın
sınırlarının da belirlenmesi zorunluluğu doğmuştur. Üretimin organizasyondaki değişimleri
yalnızca işyeri tespitinde değil; işveren ve işletmenin tespitinde de sorunlar yaratmakta ve
işyerinin sınırlarını, hukuki bir gerçeklik olarak belirsiz hale dönüştürmektedir. Fabrika
modeli üretimin azalması ve teknolojideki yeni gelişmeler işyeri olarak fiziksel mekanları
geriye itmekte, işyeri artık birlikteliğin, dayanışmanın hakimiyetin ve sorumluluğun sembolü
olma işlevini yitirmektedir. (Doğan, 2007, 438).
Günümüzde çalışma ilişkilerinde yaşanan dönüşümle iş hukukunun güvence altına almaya
çalıştığı kavramlar esnekleşerek yapı değiştirmiş; atipik, standart dışı, geçici, süresi belirli,
mevsimlik, kısmi süreli gibi yeni biçimlere dönüşürken, geleneksel işyeri kavramı ise; bazen
yaşanan ev, bazen başka bir şirket veya çalışanın kendi bürosu haline gelmiştir. “Dış kaynak
kullanımı” genişlemiş, “alt işveren” uygulaması yaygınlaşmıştır. Günümüzde iş hukukunun;
kendini yeni düzene ve zamana uydurma konusunda dikkat çekici şekilde çalışma koşullarını
ve kapsamını genişletmekte, fonksiyonlarını değiştirmekte olduğu görülmekte, bu bağlamda iş
hukuku; en derin köklere sahip kural ve prensiplerini sorgulayarak, düzenleme kaynaklarını
yeniden yapılandırmaktadır (Ekin, 2002, 26).
Tele çalışmaya ilişkin sorunlarda olduğu gibi işyerinin hukuki ve işlevsel bir kavram olarak
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. İşyeri, üretimin somutlaştığı ve sorumluluğun
sınırlandığı bir birimken en azından fiilen yetkisi olmayan bir sorumluluk sistemiyle karşı
karşıya kalmıştır.
Sermayenin parçalanmasıyla kurulan ağ organizasyonları ve sanal organizasyonlarda yetkinin
ve doğal olarak sorumluluğun kime ait olduğunun belirlenmesinde iş yeri kavramı önemini
yitirmiş görünmektedir. Bu bağlamda güç ve sorumluluk ilişkisinde bir kopuş yaşanmaktadır
(Doğan, 2007, 415).
Çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesiyle klasik iş yeri kavramından uzaklaşılarak ve iş yeri
kavramı esnekleştirilerek, evde çalışma, tele çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı,
ödünç iş ilişkisi gibi atipik iş sözleşmesi türlerinin tanımlanmasıyla; iş organizasyonlarını da
içine alan çok daha esnek bir iş yeri kavramı yapılandırılmıştır.
3.TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİ KAVRAMININ DEĞİŞİMİ
3.1.Tarihsel Gelişim Sürecinde Türk İş Hukukunda İşyeri Kavramı
2000’li yılların eşiğindeki Türkiye’de çalışma şartlarına uyum çerçevesinde; yeni istihdam
türlerine ve değişikliklere, ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu aşamada çalışma şartlarının
değiştirilmesi sürecinde; yeni istihdam türlerinin belirlenmesi ve bu amaçla iş ilişkilerinin,
hukuka uygunluk çerçevesinde esnekleştirilmesi ile yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş
bulunmaktaydı.
İş Hukukumuzda, işyeri tanımı; teknik bir amaçtan hareketle mal ve hizmet üretimine yönelik
ve değişik unsurlardan meydana gelen, bir bütün olduğu belirtilerek tanımlanmaya
çalışılmıştır.1475 sayılı iş kanununun 1. maddesinde düzenlenen şekliyle; işin yapıldığı yere
işyeri denir, tanımından da anlaşılacağı üzere; işin yapıldığı yere işyeri denmekle işin
yapıldığı yer asıl işyeri kabul ediliyordu. Asıl işyeri ayırımının yapılması durumunda; işyerine
bağlı yerlerin, tali işyeri olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülüyordu (Centel, 1994,
72).Bu ayırım öğretide haklı olarak eleştirildiğinden, 4857 sayılı yeni İş Kanununda; işyerinin
bağlı yerler, eklentiler ve araçlarıyla bir iş organizasyonunun bütünü olduğu belirtilerek “asıl
işyeri - tali işyeri” ayırımının yol açabileceği tereddütler giderilmiştir (Köseoğlu, 2006, 9).
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Türk İş Hukukunda; 1983 yılından başlayarak, emredici hükümlerle işçi yararına olacak
şekilde dikey müdahalelerle değişiklikler yapılmaya başlandıysa da, kriz dönemlerinde
değişiklik ihtiyacına cevap verecek şekilde; taraf iradelerine bağlı olarak yapılacak hizmet
akdi türleriyle, iş sözleşmesi kurumlarının yeniden ele alınarak; esnek bir yapıya ulaştırılması
için, yapılacak düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktaydı (Ekonomi, 1997, 172).
Çalışma şartlarının yasalarla değiştirip, yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 4857 sayılı İş
Kanununda düzenlendiği şekliyle; işyeri kavramının esnekleştirildiğini ve yeniden
yapılandırıldığını söyleyebiliriz.
3.2. Türk İş Hukukunda İşyeri Kavramının Tanımlanması
4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesinin ilk fıkrasında iş yeri; işveren tarafından mal veya
hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği
birim olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, işverenin işyerinde ürettiği mal
ve hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı olan yerler ile dinlenme, emzirme, yemek, uyku,
yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim, avlu gibi yerlerle diğer eklentiler ve
araçların da işyerinden sayılacağı ifade edilmiştir. İş kanunu; işyerinin sınırlarını çizmemekle
beraber işyeri birimini esas almıştır.
İşyerinin sınırlarının belirlenmesinde; bağlı yerler, eklentiler ve araçlar, işyeri kapsamında
kabul edilmekle birlikte; özellikle bir işyerinde mal ve hizmet üretimi için başka mekanların
kullanılması halinde, bunların bağımsız bir birim mi, yoksa tek bir işyeri mi olarak kabul
edileceği konusunda; amaçta birlik ve örgütte birlik ölçütlerinin varlığı aranmıştır. Örgütte
birliğin bulunmadığı yerlerde, değişik işyerleri söz konusudur. Burada örgütte birlikten
anlaşılması gereken teknik yönetim birliğidir. Teknik yönetim birliği içinde bulunan araçlar,
eklentiler ve bağlı yerler işyeriyle bir bütün teşkil eder (Köseoğlu, 2006,9).
3.3. Türk İş Hukukunda İşyeri Kavramının Sınırları
İş Kanununun 2. maddesinde; işyerinin sınırlarının belirlenmesinde, işverenin işyerinde
ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen işyerine bağlı yerler, işyerinden sayılmıştır. O halde, maddenin gerekçesinde de
belirtildiği üzere, nitelik yönünden aynı amaca bağlı olarak; amaçta birlik ve aynı yönetim
altında örgütlenmiş olmakla yönetimde birlik ilkeleri; işyerine, bağlılığın ölçüsü olarak kabul
edilmiştir. Örneğin, işlemlerin aynı yerden yapılması, ücret bordrolarının aynı yerde
düzenlenmesi, işyerine bağımlılığın tespitinde önemli rol oynar. Aynı yönetim altında
örgütlenmiş olmak için; aynı bina içinde veya birbirine yakın yerlerde olmak da, gerekli
değildir. Zira önemli olan asıl işyeri ile diğer yer arasında teknik açıdan bağlılığın olmasıdır.
Bazı işlerin görüldüğü yerler arasında; uzaklık nedeniyle, yönetim birliği sağlanamayabilir.
Böyle yerler, aynı teknik amaç doğrultusunda çalışsalar bile; aralarındaki büyük uzaklık; ayrı
bir örgütlenmeyi zorunlu kıldığından, bağımsız işyerleri olarak kabul edilirler. Ayrıca, madde
gerekçesinde de belirtildiği üzere; teknolojik ve ekonomik gelişmeler neticesinde “işyerinin
amacının gerçekleşmesinde işlerin görülmesi, işyerinin kurulu bulunduğu yerine dışına
taşmış, işveren kurulan iş organizasyonunu işçinin evine bağımsız bir işyerin niteliğinde
olmayan irtibat bürolarına veya yurt genelinde (ilaç fabrikası satış elemanları gibi) veya il’ in
içinde beyaz eşya bakım ve onarım işlerinde çalışanlar gibi) işlerin yürütüldüğü örgütlenmeye
kadar genişletmek gereksinimi” duyulmuştur (Aktay ve diğerleri, 2007;71).
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İş Kanununun ilgili 2. maddesinin 2. fıkrasındaki, “işyerine bağlı olan yerler” i açıklığa
kavuşturan, işyerinde üretilen mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı
yönetim altında, örgütlenen yerlerin iş yerinden sayılacağına ilişkin anlatımdan hareket
edilmelidir. Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu konuda; aynı teknik amaç ve aynı
yönetimde örgütlenme koşulları aranmalıdır (Çelik, 2006;53).
Amaca bağlılığın belirlenmesi her zaman kolay olmaz. Bir yerin, işin niteliği ve yürütümü
bakımından, işyerine bağlı olup olmadığının anlaşılması birçok hallerde güçlük gösterir.
Teknik amacın ilk bakışta ayırt edilemeyeceği durumlar vardır (Süzek, 2002;178). Bu
durumda; işyerindeki işin, bağımsız bir organizasyon yeteneği taşıyıp taşımadığı
araştırılmalıdır (Akyiğit, 2003;51-53).
İş Kanununun işyerini düzenleyen 2. maddesinin; diğer unsurlarıyla birlikte işyerinin iş
organisazyonu kapsamında bir bütün olduğuna ilişkin üçüncü fıkrası, işyeri kavramının
kapsamını genişletmektedir.
Küreselleşme sürecinde çalışma koşullarının esnekleşmesiyle, klasik anlamdaki işyeri
kavramında yaşanan köklü değişim Türk Hukukunu da derinden etkilemiş ve eşgüdümlü
olarak Türk İş Hukukunda da süreç içinde işyeri kavramı yeniden yapılandırılmıştır.
Gerçekten tarihsel süreç içinde, işyeri kavramı işletme kavramından ayrılırken; fizik mekan
olarak fabrikalardan uydu büro şeklindeki işyeri kavramına dönüşüm başlamıştır. Dünyadaki
gelişime paralel olarak işyeri kavramı; Türk İş Hukukunda da benzer bir gelişim göstererek,
işyerinin kurumsal yapısının, organizasyon işyerine kadar dönüşerek; işyeri kavramının
sınırlarının genişletildiği görülmektedir. Yine de işyeri kavramının varsayımsal bir işyeri
olarak kabulü ve çalışılan her yerin iş yeri olarak tanımlanması çoğu zaman işçi aleyhine olan
pek çok belirsizliği de beraberinde getirdiğini söylemek gerekmektedir.
Sonuç
Teknolojik ve ekonomik gelişmeler sonucunda, sanayi toplumunun yerini bilgi toplumunun
almasıyla; tüm kurumların, yeniden yapılanması ihtiyacı süreç içinde; iş hukukunun temel
kavramlarından olan işyeri kavramının derinden etkilenerek yeniden yapılandırıldığı
görülmektedir.İşin görüldüğü yer olarak işyeri; işçinin, işverene bağlı olarak çalıştığı yer
olarak tanımlanır. Geleneksel istihdam modelinde; işçilerin, işverene ait işyerinde çalışması
esas olarak kabul edilir. Küresel gelişmeler, çalışma ilişkilerini de değiştirmiş, işyeri kavramı
da esnekleşmiştir.
Tarihsel süreç içinde, işyeri kavramı işletme kavramından ayrılırken; işyeri kavramı
dışsallaşarak, fizik mekan olarak fabrikalardan, uydu büro şeklindeki işyeri kavramına, evlere
dönüşüm başlamıştır. Dünyadaki gelişime paralel olarak işyeri kavramı; Türk İş Hukukunda
da benzer bir gelişim göstererek, işyerinin kurumsal yapısının, organizasyon işyerine kadar
dönüşerek; işyeri kavramının sınırlarının genişletildiği görülmektedir. İşyeri kavramının
esnekleşerek, varsayımsal bir işyerine dönüşmesi, çalışılan her yerin iş yeri olarak kabulü
anlamına gelirken, çoğu zaman da işçi aleyhine olan pek çok belirsizliği de beraberinde
taşımaktadır.
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HOŞGÖRÜ DEĞERİNİN TOPLUMSAL BARIŞ VE UZLAŞI KÜLTÜRÜNE
KATKISI
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ORCID: 0000-0003-0756-3968
Özet
Yaratılışı gereği biyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanoğlu, içinde yaşadığı global çağ nedeni
ile çok farklı din, ırk, dil ve kültürle çok küçük yaşından itibaren yaşantısının hemen her
alanında, kültürel karşılaşmalar içinde yaşamaktadır. Bu çağ insanının yaşam becerilerinde,
çokkültürlü ve çoğulcu yaşantılara uyum sağlayabilmeye yardımcı değerler öne çıkmaktadır.
Bu değerlerin başında hoşgörü, uzlaşı ve barış değerleri gelmektedir. Uzlaşı ve barışın ortaya
çıkmasında oldukça etkili olan hoşgörü değerinin muhtevasının doğru anlaşılması, ortak bir
değer bilinci oluşturmak açısından önem arz etmektedir. Tüm değerler, içinde bulundukları
toplumun bir ürünüdür. Hoşgörü değeri de eş anlamlısı olarak kullanılan toleranstan bu
noktada ayrılmaktadır. Anadolu İslam medeniyetinin hoşgörüsü, insanlarla ilişkisini “ben” ve
“öteki” üzerinden tanımlayan ve öteki olanın farklılığını hoş karşılamayan ancak zorunlu
durumlarda katlanma noktasına gelebilen negatif içerikli toleransı inşa eden hoşgörüden
farklıdır. Buna karşın İslam ve Kur’an’ın inşa ettiği, “ben” i can olarak tanımlayan Anadolu
insanı, “can”ın varlığını tüm canları yaratan Kadiri mutlak ve diğer canlarla kurduğu ilişki
üzerinden tanımlar. Böylece can cana bir ilişkilerden yola çıkarak kendi varlığını ortaya
koyan Anadolu insanının ortaya çıkardığı hoşgörü, “yaratılanı hoş görür yaratandan ötürü” bu
bakış diğer canların farklılıklarını zenginlik olarak gördüğünden tüm bu farklılıklara da
hoşgörülüdür. İnsanların ve toplumların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ancak barışın
varlığına bağlıdır.
Toplumsal barış bireyin kendinden farklı olanla uzlaşması ile mümkündür. Dolayısı ile
hoşgörü ve uzlaşı gibi barışın oluşmasında etken kavramların psiko-sosyal ve dini değerler
üzerinden doğru anlaşılması ile ailelerde ve okullarda verilecek değerler eğitimi üzerinden
ortak bir niyet oluşturulabilmesi gerekmektedir. Hoşgörü değerinin barış ve uzlaşıya
etkilerinin önemi, özellikle ortaçağ ve sonrasında daha çok farkedilmiştir. Bu dönemlerde Batı
medeniyetinin kendinden farklı olanı ötekileştirici ve çatışmacı yaklaşımları, milyonlarca
insanın ölümü ile sonuçlanan savaşlara neden olmuştur. Buna mukabil İslam medeniyetinin
kendinden farklı olana, kapsayıcı ve hoşgörülü yaklaşımı uzlaşmacı bir tutum oluşturmuştur.
Barış kültürünün yaygın olduğu bu coğrafyalarda farklı din, ırk ve felsefi görüşlerin bir arada
olduğu çokkültürlü ve çoğulcu yaşamlara tarih tanıklık etmiştir. Özellikle hoşgörü gibi bir
kavramın doğum yeri ve ebeveyni olan, Anadolu İslam medeniyetinin, hoşgörü ile imek ilmek
oluşturduğu barış ve uzlaşı kültürünün destansı yansımaları bize kadar ulaşmıştır. İşte bu
çalışmada hoşgörü değerinin toplumda barış ve uzlaşı kültürünü nasıl ortaya çıkardığı,
böylece hoşgörü değerinin barış ve uzlaşı kültürüne katkısı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hoşgörü, Barış, Uzlaşı, Tolerans, Müsamaha, Çoğulculuk
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THE CONTRIBUTION OF TOLERANCE TO THE CULTURE OF SOCIAL PEACE
AND RECONCILIATION
Abstract
Man, who is a bio-psycho-social creature by nature, lives in cultural encounters in almost
every aspect of his life, starting from a very young age, with very different religions, races,
languages and cultures due to the global age he lives in. In the life skills of the people of this
age, values that help to adapt to multicultural and pluralistic lives come to the fore. At the
forefront of these values are the values of tolerance, reconciliation and peace. Understanding
the content of tolerance value, which is very effective in the emergence of reconciliation and
peace, is important in terms of creating a common value consciousness. All values are a
product of the society in which they live. Tolerance value is also separated from tolerance,
which is used as a synonym, at this point. The tolerance of the Anatolian Islamic civilization
builds a tolerance with negative content, which defines its relationship with people through
"me" and "the other" and does not welcome the difference of the other, but can come to the
point of enduring in obligatory situations. On the other hand, the Anatolian people, who
define the "I" as the soul, which is built by Islam and the Qur'an, defines the existence of the
"soul" through the relationship he establishes with the Almighty and other souls. Thus, the
tolerance revealed by the Anatolian people, who revealed their own existence based on
friendly relations, "tolerates the created because of the creator." Since this view sees the
differences of other souls as wealth, it is tolerant of all these differences. The survival of
people and societies only depends on the existence of peace. Social peace is possible when the
individual reconciles with what is different from himself. Therefore, it is necessary to create a
common intention through the values education to be given in families and schools, with the
correct understanding of the effective concepts in the formation of peace, such as tolerance
and reconciliation, through psycho-social and religious values. The importance of the effects
of the value of tolerance on peace and reconciliation, the marginalizing and conflicting
approaches of Western civilization, especially in the Middle Ages and later, caused wars that
resulted in the death of millions of people. On the other hand, the inclusive and tolerant
approach of Islamic civilization to those who are different from itself has created a
conciliatory attitude. In these geographies where the culture of peace is widespread, history
has witnessed multicultural and pluralistic lives where different religions, races and
philosophical views coexist. The epic reflections of the culture of peace and reconciliation, in
which the Anatolian Islamic civilization, which is the birthplace and parent of a concept such
as tolerance, has reached us. In this study, how the value of tolerance reveals the culture of
peace and reconciliation in the society, and thus the contribution of the value of tolerance to
the culture of peace and reconciliation will be discussed.
Keywords: Tolerance, Peace, Reconciliation, Tolerance, Tolerance, Pluralism
GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı bir arada yaşamak zorunda olan insanoğlunun ortak yaşama kültürünün
en temel yapı taşlarından biri olan hoşgörü değerinin doğru anlaşılması ve toplumsal uzlaşı ve
barış kültürüne olan etkilerini ortaya koymaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda farklı
kültürlerle sıklıkla yüz yüze gelinmektedir. Dolayısı ile farklı kültürlerin bir arada huzur
içinde yaşayabilmesi adına belli kavramlar öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hoşgörü değeri
arzulanan uzlaşı ve barış ortamının oluşması için öne çıkan kavramların başında gelmektedir.
Bir kavram hakkında konuşabilmek için öncelikle aynı şeyi kastediyor olmak gerekmektedir.
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Bu nedenle ilk cevabı aranan soru Hoşgörü ile aynı anlamda kullanılan kavramların neler
olduğu ve aralarındaki farkın ne olduğudur. Her kavran içinde yaşadığı coğrafya ve kültürle
etkileşim içindedir ve köklerinden bağımsız olarak canlı bir organizma gibi gelişim ve
değişim gösterir. Anadolu İslam medeniyetinde oluşan hoşgörünün İslam’da yeri ve kullanımı
kavramın anlaşılması açısından önem arz etmektedir.
Türk İslam medeniyetinde doğan ve süreç içerisinde ciddi bir gelişim gösteren hoşgörü
kavramının bu denli gelişmesi aslında kavrama duyulan ihtiyacın da bir göstergesidir.
Yaşanan savaşlar ve ekonomik sorunlar, çağın sunduğu imkânlar ile birleşince insan göçü
artmıştır. Bu göçler ciddi oranda ve çok çeşitli varyantlar şeklinde cereyan etmektedir. Bunun
sonucunda çok farklı kültürlerin hemen her yerde yan yana geldiği bir çağda yaşanmaktadır.
Küreselleşme olarak tanımladığımız bu dönemde, artık bir sınıfta iki ya da üç farklı uyrukta
öğrenci bulunmaktadır üstelik üniversitede değil, ana sınıfından itibaren. Dolayısı ile aileden
başlayarak insanlar arası ilişkilerde hoşgörü, uzlaşı ve barışa duyulan ihtiyaç ortada iken
kültürler arası ilişkilerde bu ihtiyaç çok daha ciddi boyuttadır. İnsanların ve toplumların
yaşamlarını devam ettirebilmeleri ancak barış ortamlarında mümkündür. Bu durum
çalışmamızın önemini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada öncelikle hoşgörü değerinin kapsamı eş anlamlı kelimeler olan tolerans ve
müsamaha ile birlikte ele alınmıştır. Daha sonra bu değerin toplumsal barış ve uzlaşı
kültürüne yansımaları farklı kültürler üzerinden değerlendirilmiştir. Hoşgörü değeri özellikle
içinde doğduğu İslam medeniyeti ve İslam bağlamında ele alınmıştır. Hoşgörü değeri ile
eşanlamlı olan tolerans kavramının ortaya çıktığı alanın Hristiyanlık ve batı medeniyeti
olması medeni ile kavramların bu medeniyetlerdeki oluşum ve yansıma süreçleri
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Son olarak hoşgörü değerlerinin toplumsal barış ve
uzlaşıya katkıları ortaya konmaya çalışılmıştır.
1. HOŞGÖRÜ KAVRAMI
Hoşgörü, savundukları düşünceler ve ortaya koydukları duygu ve fikirleri bizim düşünce ve
fikirlerimizden çok farklı olsa bile bu kimselere anlayış gösterme, hoş görme anlamına gelir.
Hoşgörünün Batı dillerindeki muradifi tolerans, Arapça ve Osmanlıcadaki muradifi ise
müsamaha’dır.1
Hoşgörü, Farsça bir sıfat olan iyi, tatlı, ilgi uyandıran, duygu okşayan, beğenilen, zevk veren
ve latif anlamındaki hoş / huş sözcüğü2 ile Türkçe bir fiil olan görmekten “görü” sözcüğünün
bir arada kullanılmasıyla oluşan bileşik bir kelimedir.3 Türkçe sözlüklerde eş anlamlısı
tolerans ve müsâmaha olarak verilen hoşgörü sözcüğü; her şeye anlayış göstererek, mümkün
mertebeye kadar hoş görmeye çalışmak olarak tanımlanmaktadır.4 Sözcüğün kökleri
göstermektedir ki hoşgörü, ötekini en iyi olabilecek biçimde görmek anlamına gelir.5
Kelimenin muhteviyatına bakıldığında kesinlikle negatif bir anlam bulunmamaktadır. Bu
verilerden yola çıkıldığında görülmektedir ki hoşgörü sözcüğünde içten ve gönülden gelen
gibi bir duygunun hâkimiyeti söz konusudur. Yunus Emre’nin dizeleri buna örnektir;
1

Cahit Kavcar, ,Açılış Konuşması, Hoşgörü ve Eğitim Toplantısı, ed. İnayet Pehlivan (Ankara: yffUnesco
Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayın, 1995), 1.
2
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat (Ankara: Aydın Kitabevi 2006) “Hoş”, 376.
3
İsmet Zeki Eyuboğlu, Türk Dilinin Etimolojisi, (İstanbul: Say yayınları,1995), “Hoşgörü”, 327.
4
İsmail Parlatır vd., Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, ( Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1998),
“Hoşgörü” 1/1005 ;D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, (İstanbul: Beyan yayınları, 1987) “Hoşgörü” 483;
Şemsettin Sami, Kâmûs-i Türkî:
5
Leirvik Oddbjorn, “Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar”,
Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, ed. Recep Kaymakçan vd. (İstanbul: Dem yayınları,
2013),533-552, 537; Doğan, “Hoşgörü” 483.
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Elif okuduk ötürü / Pazar eyledik götürü
Yaratılanı hoş gör / Yaratan’dan ötürü
Aslan, Hoşgörünün temel felsefesinin oluşmasında Yunus Emre’nin bu şiirlerinin temel bir
etkiye sahip olduğu tespitini yaparak, “Yunus Emre’nin bu mısralarında hoşgörü, tamamen
tabiat ve fıtratla bütünleşmiş bir durum arz etmektedir. Bu şiir, sadece insanın değil, tüm
varlık aleminin yaratılış özellikleriyle birlikte hoş görülmesini talep eden bir tema
içermektedir.” İfadelerine yer vermiştir.
Sonuç olarak hoşgörü kelimesi; saygı, mazur görme, medeni olma, anlayış, kabul etme,
kusura bakmamak, affetmek, farklılıklara ve farklı düşüncelere sınır koymama, rahatsızlık
hissetmeme ve olumsuz bir tepki vermemek, daraltıp sıkıştırmadan ya da iyice gevşetmeden
vasat olmak, dengeyi elde tutarak düzene zarar verecek davranışlardan kaçınmak,
düşüncelerin karşılıklı iletişim ve anlayış çerçevesinde değerlendirilmesi gibi anlamları içinde
barındırdığı görülmektedir.6
Hoşgörü insanların ilişki içinde olduğu her alanla yakından ilgili olması nedeni ile psikososyal bir kavram olarak nitelendirilebilir. Hatta insanların fiziksel rahatsızlıklarının altında
genellikle psikolojik sorunların olduğu bilgisi çerçevesinden baktığımızda ise biyo-psikososyal bir kavram olarak insanı ilgilendiren hemen her disiplinle ilgilidir. Bunlara ahlak, din,
sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, filoloji ve siyaset gibi disiplinler örnek verilebilir. Ortak
yanı insan olan bu disiplinlerde hoşgörü tüm farklılıkları ile insanın varlığını garantörlüğünü
üstlenmektedir.7
Aslında her ne kadar tolerans kelimesi ile karşılanıyorsa da etimolojik geçmiş ve muhteva
bakımından bazı farklılıklar içermektedir. Tolerans kelimesinin muhtevasında yer alan
katlanma ve tahammül hoşgörü kavramında olumsuz bağlamı ile yer almamaktadır.8 Hoşgörü
kelimesine bu olumsuz anlamların yüklenmesinin nedeni toleranns kelimesi ile eş anlamlı
kabul edilmesidir.9 Bu kavramların birbirlerini karşıladıkları ve hoşgörü kavramının
katlanmayı da barındırdığı kabul edildiğinde tanımda negatif ve pozitif hoşgörü ayrımına
gidilmektedir.
Negatif hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün yaratacağı ağır sonuçlardansa mecburen bir hoşgörüde
bulunma hali olarak tanımlanmaktadır.10 Negatif hoşgörü bir erdem değildir aynı zamanda
faydalı bir hoşgörü türü değildir.11 Bu hoşgörüde eksik bir dinleme ve eksik bir iletişim
vardır. Kişi karşısındakini dinlemek yerine savunmaya odaklanarak kendi fikrini dayatmaya
çalışmaktadır. Dolayısı ile sonuç verme olasılığı düşüktür. Pozitif hoşgörü; Hoşgörünün, öteki
olabilecek gruplara, topluluklara ve kişilere destek olarak, iletişim kurarak ve anlamaya
çalışarak ilişki geliştirmenin gerekliliği şeklinde değerlendirilmektedir.

6

Hayati Hökelekli, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler (İstanbul: Dem yayınları, 2013), 316-317; 6
Ömer Aslan, “Hoşgörü ve Tolerans kavramlarının Etimolojik Açıdan Analitik bir yaklaşım” Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/ 2 (Sivas 2001), 24.
7
Hökelekli, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler, 320-321; Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 23-24;
Nevzat Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan (İstanbul: Timaş yayınları, 2019), 198.
8
Hökelekli, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler, 318; Recep Kaymakçan, “Bir Değer Olarak
Hoşgörü ve Eğitimi” Değerler ve Eğitimi, ed. Recep Kaymakcan vd. (İstanbul: Dem yayınları, 2013), 517.
9
Melih Yürüşen, Liberal Bir Değer Olarak Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ,1996),18.
10
Tahsin Gülhan, “Hoşgörünün Değer Boyutu” , Köprü Degisi 57 (Ocak 1997).
11
Robert Paul Wolff, vd., Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi, çev. Soner Sosyal (Ankara: Heretik Yayınları, 2014), 910.
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Negatif hoşgörüden ayrıldığı nokta, yaptığınız iş ya da aldığınız kararda bir katlanma ve
huzursuzluk olmadan içsel bir kabullenişle ve yaptığınız eylemi kendinde iyi olarak
görmekten kaynaklanan bir iç huzuru vardır ve olumlu sonuç alınır.12
Hoşgörü; İnsan hakları dâhilinde hiçbir cins, soy, ırk, dil, renk, inanç, sınıf, din, anlayış ve
etnik ayrımcılık yapmayarak tüm insanları yaratılıştan gelen özellikleri ile kabullenme ve
farklılıklarından rahatsızlık duymamaktır. İnsanların bu kendilerine özgü yanları ile ortaya
koyacakları fikirsel ya da eylemsel faaliyetlere engel olmayarak onlara doğal halleri ile var
olma imkânı sunmaktır. Yani bize göre ötekinin kendi gibi olma hakkına saygı göstermektir.
Ötekine verilen zarar kişinin kendisine ve topluma vereceği zarar olacağından bu durumdan
kaçınmalıdır.13 Bunlarla birlikte yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ilkesi gereği tüm insanları
olduğu gibi tün canlılara, doğaya ve çevreye kendi yaratılışları, konumları ve doğal halleri ile
var olabilme imkânını sunmaktır.14
1.1. Hoşgörünün Sınırlılıkları
Hoşgörülü olabilmek için öncelikle doğru bir hoşgörü anlayışı oluşturmak gerekmektedir.
Hoşgörülü olmak ama nereye kadar, sınırsız bir hoşgörü kulağa hoş gelmekle beraber
uygulanabilir bir kavram değildir.15 Çünkü sınırın olmadığı durumlarda kimlik tayin etmek
çok zor hatta imkânsız olacağından, dolayısı ile bir hoşgörüden bahsetmek de mümkün
olamaz. Her vakıanın hoş görülmesi insanlarda “değersizleştirme” ve “amaçsızlaştırma”
vakıasını doğurur. Sınırlar aşıldığında hoşgörü kendi kendini inkâr eder. Hoşgörü hiçbir
şeyden rahatsızlık duymayarak her şeyi kabul etmek demek de değildir.
Hoşgörü kavramının doğru anlaşılabilmesi için öncelikle kayıtsız kalma, aldırış etmeme,
gevşek davranma gibi kavramlardan ayıt edilmesi gerekmektedir. Hoşgörü derken asla
görmezlikten gelme değil anlayışla karşılama amaçlanmakta ve kişiye hata yapma hakkı
tanımaktır.16 Hoşgörünün her davranışı hemen kabul edip, onaylanması ve uygun olmayan
davranışlara dahi göz yummak olmayıp sorumluluktan kaçmak değil, bilakis sorumluluğu
üstlenmekle ilgili olduğunu bilmek gerekmektedir. Ayrıca hoşgörü ancak bireyin kendine
rağmen seçtiği bir durumdur. Yani bireyin kaybedecek bir şeyi yoksa bu hoşgörü değildir.
Hatta hoşgörü göstermesi bireye kazanım sağlıyorsa bu da kesinlikle hoşgörü değildir. 17
Hoşgörü aynı zamanda kişinin kendi inanç ve düşüncelerinden vazgeçmesi de değildir.
Hoşgörü hakikatten vazgeçmek de değildir aksine varlık amaçlarımızdan en önemlisi hakikati
sevmektir, ancak bununla beraber hakikatin tüm kesinliği ile ya da mutlak olarak
bilinemeyeceği gerçeği ile yanındaki kuşkuya da yer vermek demektir. Mutlak bir hakikate
ulaşsak da bu durum herkesin aynı değere saygı göstermesini ve aynı hayat üslubunu
benimsemesini zorunlu kılmaz.18 Bunun yanında insan hakları ihlaline giren hiçbir durum
hoşgörü kapsamına giremez. Bu türlü insanlar arası sorunlar yine de medeni bir şekilde ve
hukuki yollardan çözüme kavuşturulması da hoşgörünün kapsamında değerlendirilmelidir.19
Hoşgörüsüzlüğün veya hoşgörünün en iyi açığa çıktığı yere baktığımızda bu alanın çeşitlilik
alanı olduğunu görmekteyiz.
12
Nevzat Tarhan, Toplum Psikolojisi, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011), 241; Kaymakcan, Bir Değer Olarak
Hoşgörü ve eğitimi, 521; Yürüşen, Liberal Bir Değer Olarak Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü, 22.
13
Kaymakcan, Bir Değer Olarak Hoşgörü ve eğitimi, 518.
14
Kaymakcan, Bir Değer Olarak Hoşgörü ve eğitimi, 518.
15
Tarhan, Toplum Psikolojisi, 244.
16
Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan, 198.
17
Hökelekli, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler, 320.
18
Hökelekli, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler, 320.
19
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 25.
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Yani çeşitliliğin olmadığı ya da asgariye indirildiği toplumlarda hoşgörüsüzlüğün ortaya
çıkması için bir neden yoktur, buna mukabil hoşgörüye de gerek yoktur.20 Özetle etnik yapı,
renk, cinsiyet, din, dil ve inanç gibi fıtrata bağlı farklılıklar ve bu olgulara uygun formlar
ancak hoşgörü alanı içerisinde yer bulmaktadır.21 Hoşgörünün kaynağı olan düşünme, vicdan,
irade ve eylem özgürlüklerini sınırlandırma ve kısıtlama hoş görülemez.22 Hosgörünün
sınırlarını, son olarak hosgörüsüzlüğe karsı hosgörülü olunamaz, ilkesiyle çizmek gerekir.23
1.2. Hoşgörü Kavramıyla Aynı Anlamda Kullanılan Diğer Kavramlar Arası İlişki
Türkçemizde, hoşgörü kelimesinin karşılığı “tolerans” ve “müsamaha olarak verilmektedir.24
Ancak Kelimelerin kökenleri incelendiğinde aralarındaki farklar ortaya çıkmaktadır.
Müsamaha: Etimolojik açıdan Arapca bir kelime olan “müsamaha” sözcüğü sözlükte “1.
Hoşgörü bağışlama kolaylık gösterme, 2. İslam’da bir kimsenin hatasını yüzüne vurup
mahcup etmeksizin hoş görme, anlayış göstererek bağışlama veya hatasını düzeltmesi için
imkân hazırlama, 3. başkalarının dinine, inancına örf ve adetlerine saygı göstermedir.”25 Göz
yummak, aldırmama, ihmal,26 Hatayı görmezden gelmek, yumuşak davranmak
anlamındaki “müsâmaha” sözcüğü “tesâmuh” ve “semâha” ile aynı kökten gelmektedir.
Tolerans: Neredeyse dillerin hepsinde toleransın bir versiyonu bulunsa da Tolerans; Latince
“tolerare” kökünden gelmektedir. Yer aldığı tüm dillerde ve Türkçede ki anlamları
incelendiğinde insanın doğuştan getirdiği temel “insan haklarının” varlığı ilkesinin kabul
edilmiş olması inancına dayanan tolerans; yan anlamları ile birlikte dört temel anlama
sahiptir: 1. Hoşgörü, hoş görme, göz yumma, müsamaha. 2. Dayanma, katlanma, tahammül.
3. İlaca karşı direnç. 4. Hata payı, ihtiyat payı. Bu dört maddenin anlamlarını topladığımızda
kısaca, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek olarak özetlenebilir. 27
Hoşgörü kavramını incelerken ortaya koyduğunuz gibi tolerans kavramının muhtevasında
olan katlanma, rahatsızlık duyma, göz yumma, tahammül etme ve sıkıntı çekme gibi negatif
anlamlar yoktur. Aynı şekilde müsamaha kavramında olan görmezden gelme, aldırmama,
ihmal, tembellik gibi negatif kavramların hoşgörü kavramının muhtevasında olmadığı
görülmektedir.
Toleranş kavramının tarihi arka planına baktığımızda bir tarih belirlemek zor olsa da
Protestanlar ve Katolikler arasındaki mezhep savaşları sürecinde 16. yüzyılda ortaya çıktığı
bilinmektedir.28 Bazı düşünürlerin ele aldığı bu kavram ancak J. Locke’un “Hosgörü Üstüne
Bir Mektup” adlı yapıtı ile ön plana çıkarmıştır.29

20

Yürüşen, Liberal Bir Değer Olarak Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü, 35.
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 23.
22
İbrahim Ethem Başaran, “Hoşgörü ve Eğitim”, Hoşgörü ve Eğitim Toplantısı, ed. İnayet Pehlivan (Ankara:
Unesco Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayın, 1995), 2-54.
23
Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar-İslam Dini Örneği (Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 57.
24
Redhause Sözlüğü, İngilizce-Türkçe (İstanbul: Redhause Yayınevi, 1991); Doğan, “Hoşgörü” 483; Parlatır vd.,
“Hoşgörü” 1/1005.
25
Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Dini Terimler Sözlüğü, (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2009),
266.
26
Doğan, “Müsamaha”, 822.
27
Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar-İslam Dini, 32; Redhause “Tolerans”; TDK,
“tolerans” (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,1998), 2230.
28
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 38.
29
Salime Leyla Gürkan, "Müsamaha" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları,
2006), 32/75; Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 38; Hemşinli, , Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar-İslam Dini
Örneği, 34.
21
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Locke’un tolerans kavramı ile ilgilenmesi tarihini Westfalya Antlaşması ile nihayete ulaşan
Avrupa’daki Otuz Yıl Savaşlarına dayandırılmaktadır. Ancak kavram, politik ve dini
mücadelelerin verildiği, şiddetli savaşların yaşandığı bir dönem olan 17. Yüzyıldan sonraki
dönemde, yaşanan savaşların yıkıcı etkisinin de sorgulanması ile yeniden gündeme gelmiştir
ve böylece Locke’un eseri ile tolerans anlayışının temeli oluşturulmuştur. Daha sonra birçok
düşünürün de dikkat çektiği tolerans, Rönesans ve Aydınlanma dönemleri için önemli bir
kavram olarak öne çıkmıştır.30
Tolerans kelimesi, ilk etapta din kaynaklı olarak doğmuştur ve din çerçevesindeki farklılıklara
müdahale etmemek şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında tarihi, kültürel ve sosyolojik
süreçte, sosyal, kültürel, siyasal ve dinsel yönden farklılıkları ve bu farklılıklara katlanma ve
hoş görme öğelerini de içermektedir.
Buna mukabil Hoşgörü kavramının tarihi arka planına baktığımızda, filolojik ve içerik
açısından tamamen Müslüman Türk kültüründe oluştuğu ortaya konmaktadır. Hoşgörü
kavram ve muhteva olarak Türk dünyası ve kültürünün kodlarında olmakla birlikte asıl
Türklerin İslam’a girmesinin ardından kavram olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Hoşgörü kavramının bugünkü muhtevasına ulaşması için tam bir zaman dilimi belirlenemese
de, İslam’ın, Anadolu kültürünün 12. ve 13. asırlarında Kur’an, Hadis ve Tasavvuf gibi
kaynaklardan beslenmesi ile oluşmuş ardından İslam tasavvufuyla dönüşerek 20. yüzyılın son
kısmında bugünkü kavramsallaşmış şeklini aldığı bilinmektedir.31 Tüm bu veriler hoşgörünün
İslam ile şekillendiğinin ifadesidir. Anadolu, karşılıklı hoşgörü ve birlikte yaşama deneyimleri
açısından eşine az rastlanır zengin örneklere sahiptir.32
Hoşgörü ve tolerans kavramlarının tarihi arka planına baktığımızda aralarındaki farklar daha
netleşmektedir. Toleransın arka planında kendi inanç ve değerlerini karşısındakine dayatan,
ancak kendine zarar verebilecek bir durumda karşısındakine katlanarak tahammül etmek
varken, Hoşgörünün arka planında İslam’ın inşa ettiği karşısındaki ile farklılıklarına rağmen
can cana bir ilişki kurarak farklılıkların zenginliğinden beslenen bir İslam medeniyeti
görmekteyiz.
Bu kavramların farklılıkları şöyle özetlenebilir; Toleransta sıkıntı ve katlanma anlamı vardır
ve bu katlanma içinde karşısındakini küçümseme de içermektedir. Buna karşılık hoşgörü de
ise katlanmaya karşılık duruma göre az ya da çok bir kabullenme söz konusudur. Tolerans
sahibi olan kişi toleransta bulunduğu kişi için olumlu bir eylemde bulunurken kendisi için
olumsuzluk ve sıkıntı hissetmektedir. Oysa hoşgörü, fıtrattan doğan her türlü farklılığı doğal
kabul eder. Anlam ve muhteva açısından her iki kelime de sabır anlamı içermektedir ancak
tolerans katlanmaya yönelik, sıkıntı ve zoraki bir sabır içerirken, hoşgörüde farklılıklara karşı
gönülden bir inanma olduğundan bu sabırda zorlanma ve tahammül anlamı yoktur.

30
Fikret Yılmaz, “John Locke’un Tolerans Anlayışına Bir Eleştiri”, Kesit Akademi Dergisi, (The Journal of
Kesit Academy), 3/8 (Haziran 2017), 287.
31
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 18-20.
32 32
Ömer Aslan, “Hoşgörü ve Tolerans kavramlarının Etimolojik Açıdan Analitik bir yaklaşım” Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/ 2 (Sivas 2001), 4-5; İbrahim Agah Çubukçu, “Türk Kültüründe
Hoşgörü ve Mevlana”, İnsan Hakları Hoşgörü ve Mevlana Sempozyumu, ( Konya: TBMM Kültür, Sanat Ve
Yayın Kurulu Yayınları, 1994), 58-64; Tuba Töyer, Türklerdeki Hoşgörünün Dini Temelleri (Elazığ: Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004) 90; Mahmut Tezcan, “Türk Kültüründe
Hoşgörü”, Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildiriler, ( Antalya: Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
yayınları,1995) 194.
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Bu tarafıyla toleransın daha ziyade akıl işi olduğu ifade edilirken, hoşgörünün daha ziyade
gönül işi olması nedeni ile gönülden rıza olduğu ifade edilmektedir. 33
2. İSLAM’DA VE DİĞER İLİM DALLARINDA HOŞGÖRÜ
Kur’ân-ı Kerîm’de hoşgörü ve müsamaha kavramları geçmez; ancak öncelikle “af” ve
bununla beraber zikredilen “safh” sözcükleri olmak üzere “hilim”, “silm”, “sabır”, “sulh”,
“lîn” (yumuşaklık) gibi mefhumlarla İslâm’ın müsamahakârlığını ortaya koyan oldukça çok
âyet ve hadis yer almaktadır.34
Bu bağlamda İslam’da insanların eylem alanlarına, sosyal çevrelerine ve bulundukları
konumlarına göre bireysel ve toplumsal bazda farklı hoşgörü yaklaşımlarını kısaca şöyle
sıralayabiliriz;
Birincisi; İslâm dini farklı din ve kültürlerde olan kişilere karşı hoşgörülü olmayı prensip
olarak belirlemiş, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde bu mevzuyla ilgili ilkeler Müslüman
bireylerin, toplumların ve idarecilerin inanç ve fikir farklılıklarına karşı hoşgörüyü bir
zihniyet olarak kabullenip yaşatmalarını sağlamıştır.35 Bu bağlamda “dinde zorlama toktur”
ayeti temel ilke olarak kabul edilir.36 İkincisi; Müslümanların birbirleri ile olan ilişkilerinde de
müsamahalı37 ve kolaylaştırıcı38 olmaları tavsiye edilmiştir. Allah’ın bağışlamasındaki geniş
tutumunu hatırlatan âyetler, O’nun kullarına gösterdiği müsamahanın yanında insanları da
birbirlerine karşı hoşgörülü olmaya teşvik etmektedir.39 Üçüncüsü; İslâm dininin
sorumluluklarda kolaylık prensibini benimsemiş olmasıdır. İslâmî kaynaklarda bu ilke
genellikle müsamaha sözcüğüyle belirtilmiştir. İslam’da dinî ve dünyevî yaşantıya ilişkin
olarak bireylerin gücünü aşan ya da hayatlarını zorlaştıran sorumluluklardan muaf tutulması
veya hafifletilmesi, İslâm’ın ana ilkelerini sarsmadıkça her zaman kolaylığın tercih edilmesi
tavsiye edilmektedir. 40
2.1. Kur’an’da Hoşgörü
Hoşgörünün Arapçadaki karşılığının “tesamuh” kelimesi olduğunu gördük. Ancak bu
kelimenin Kur’an ‘da sözcük, kip ya da kök şeklinde yer almadığını görmekteyiz. Kavram
olarak yer almasa da zihniyet olarak İslam’ın temel yapı taşlarında yer almaktadır. Dolayısı
ile öncelikle, Kur'ân'da hoşgörünün bir kavram ve olgu olarak ne anlama gelebileceğin
çerçevesi, yaklaşık ve benzer kavramlar vasıtası ile belirlenmeye çalışılacaktır. Aslan’ın
Kur’an ve hoşgörü isimli çalışmasında belirlediği hoşgörüyü çağrıştıran kavramlardan bazıları
şunlar;41

33

Aslan, Hoşgörü Ve Tolerans Kavramlarına Etimolojik Açıdan Analitik Bir Yaklaşım, 14-24; Hemşinli, Din ve
Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar-İslam Dini Örneği, 38; Yasemin Ölmez Atalay, Felsefi Açıdan Tolerans ve
Hoşgörü, (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008),18;
Yılmaz, Hoşgörünün Felsefi Temelleri,18.
34
Mustafa Çağrıcı, "Müsamaha", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006),
32/71-72.
35
el-Bakara, 2/109, 256.; el-Tevbe,9 /6
36
el-Bakara, 2/256.; el-Yunus, 10 / 99
37
el-Fetih, 48/ 29
38
el-Hac, 22/ 78.; el-Bakara, 2/ 286
39
el-Nahl, 16/61.; el-Şûrâ,42/25,; Durak Pusmaz, “İslam Dini Kolaylık Dinidir”, Diyanet Aylık Dergi, (Ekim
1996), 25-28.
40
el-Bakara 2/185-286.; el-Nisa,4/28.; Buhârî, Menâkıb, 23; Edeb, 80; Müslim, Fedail, 77 Hüsnü’l-hu- luk, 2
41
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 48-80.
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Safh: Kur’an’da hoşgörüye en yakın olan sözcüktür ve hoşgörü anlamında kullanılmaktadır.
“safh” kelimesi “an” ile kullanıldığında affetmek ve bağışlamak anlamlarında
kullanılmaktadır.42 “(Rasûlüllah'ın:) Ya Rabbî! “bunlar iman etmeyen bir kavimdir?
demesine karşı Allah: “şimdilik sen onları hoş gör ve size selâm olsun de”43ayeti örnek
gösterilebilir.
Lin: Bu kelime sözlükte; sertlik ve kabalığın zıttı olup yumuşaklık, yumuşak huyluluk;
kibarlık, nezaket, esneklik, yumuşak başlılık, pürüzsüzlük ve şefkat anlamlarına gelmektedir.44
Kavramın ortaya koyduğu bu değerler, birey ve insanların birlikte yaşayabilmelerini mümkün
kılmak için gereklidir. Farklılıklarla birlikte yaşayabilmenin ana esasları niteliğinde olan bu
değerler, aynı şekilde hoşgörünün, farklılıklara rağmen bir arada hayat sürdürebilmenin
değişik bir ifade biçimi olarak değerlendirilebilir.45
Hilm: Bu kelime; kızgınlığın ve öfkenin heyecanından kişinin, kendini dizginlemesi ve kendine
hakim olarak karşı tarafi incitmeden hareket etmesi anlamına gelmektedir.46 Akıllı ve kültürlü
olmakla kazanılan, beşerî münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medenî davranışlar
sergilemeyi sağlayan ahlâkî erdem.47 Dolayısı ile her anlamıyla olmasa da, bu bilgiler
çerçevesinde hilm kelimesinin, hoşgörüyü çağrıştırdığı söylenebilir. Ancak, sağlam bir
hoşgörü temelinin oluşması için, bu olguların olması şarttır. Çünkü, hoşgörünün
muhtevasında kalp ve gönül bağı ile birlikte insanların zarara uğramaması, düşüncesi de yer
almaktadır. 48
Hevn: Bu kelime, vakar, sükûnet, tevâzû ve alçak gönüllülük anlamlarına gelmektedir. 49
Yapılan çirkin sataşmalara bile bulaşmadan ve karışmadan hoş bir duruş içerisinde olabilme
anlamı mevcut olan bu kavram, hoşgörü için gerekli değerleri barındırmaktadır. 50
Bu kavramların her biri, hoşgörüyü farklı açılardan desteklemektedir. Bu kavramlara
Hoşgörülü insanın inşasında etkili olan "Sabır", “afv”, “mağfiret” ve “adalet” kavramları da
eklenebilir. Bu kavramlar kur’an’da hoşgörü zemininin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan ve
hoşgörüyü destekleyen kavramlar olarak öne çıkarılmaktadır.51
2.2. Hadislerde Hoşgörü
Allah rahmetinin bir gereği olarak gönderdiği kılavuzun yanında bu kılavuzu tebliğ eden Hz
Muhammed’i örnek olarak teorinin pratiğe uygulayıcısı olarak görevlendirmiştir. Dolayısı ile
Hz. Peygamberin Kur’an’daki hoşgörü anlayışından farklı bir anlayış ortaya koyması
mümkün değildir. Allah Kur’an’da Hz. Peygamberin hoşgörüsünün çerçevesini çizmektedir.

42

el-Hicr, 15/85; el-Bakara, 2/109; el-Maide,5/13
el-Zuhruf, 43 / 87-89
44
Ragıp el-Isfahani, Müfredat, cev. Abdulbaki Güneş, Mehmet yolcu, (İstanbul Çıra Yayınları, 2012), “lin”
976.; https://tr.glosbe.com/tr/ar/linet
45
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 56.
46
Isfahani, “Hilm”, 305.
47
Mustafa Çağrıcı “Hilm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2004), 18/33.
48
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 57.
49
el-Furkân, 25 / 63.
50
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 58.
51
Aslan, Kur’an ve Hoşgörü, 59-65.
43
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Hz Muhammed’in “elbette sen yüce bir ahlak üzeresin”52 ayeti ile ahlakının övüldüğünü , “ve
seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”53 ayeti ile bir rahmet peygamberi olarak
tanımlandığını, “…O’na uyun ki doğru yolu bulasınız”54 ayeti ile O’na uyanın hidayete
ereceği “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız
ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.”55 ayeti ile
de müminlere ne denli düşkün ve merhametli olduğu dolayısı ile hoşgörünün kendisine
yazıldığını görmekteyiz. “Gerçek su ki, Allah’ı ve ahiret gününü (korku ve umutla) bekleyen
ve onu her daim anan kimseler için Allah’ın elçisi güzel bir örnek teşkil eder”56 ayeti ile de
Hz. Muhammed tüm insanlığa örnek gösterilerek bizden de O’nu örnek almamız ve her
konuda O’nun gibi olmamız istenmektedir. “ Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği merhamet
sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır
giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış,..”57 ayeti ile
İslam davetindeki yumuşak ve anlayışlı tutumu bize haber verildikten sonra Hz. Peygamber
hala affedici ve hoşgörülü olması yönünde uyarılmaya devam etmesi af ve hoşgörünün ne
denli önemli erdemler olduğu ortaya konmaktadır.58 Hz. Peygamberin Dini tebliğ noktasında
ise “Dinde zorlama yoktur” ilkesi ekseninde hareket ettiği hem ayetlerden hem de bize ulaşan
hadislerden anlaşılmaktadır.
Hz Peygamberin yüksek hoşgörülü eylemlerine verilebilecek ilk örnek Taif’te yaşadığı
hakaret ve aşağılamalara rağmen Taiflilere Kin ve nefret beslemeyerek onlar için dua etmiş
olmasıdır.59 Bir diğer örnek ise Mekke’nin Fethinden sonra Hz Muhammed, Müslümanları
yurtlarından çıkarmakla kalmayıp ardından onları yok etmek için tüm gücünü ortaya koyan
Mekkelileri af yoluna gitmesi ile hoşgörünün en üst düzeyini ortaya koymuştur.60 Medine
sözleşmesi de farklı din, inanç ve ırk farklılıklarına rağmen, birarada barış içinde yaşamanın
ilkelerini ortaya koyan önemli bir örnektir. 61 Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hz
peygamberin bu dinin uygulanmasında "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz,
korkutmayınız"62 hadisini esas aldığını görmekteyiz. Hz. Peygamber, insanlara tebliğ ettiği bu
dinin iki temel özelliğine vurgu yapmıştır birincisini bu dinde tevhidin esas alınması diğerinin
ise rahatlık, genişlik ve kolaylık olarak açıklamıştır.63 Ayrıca müsamahalı ve hoşgörülü
insanların Allah’ın merhametiyle müjdelemiş ve bu insanların müsamahalı olmaları sayesinde
cenneti kazanacaklarını bildirmiştir.64 Ancak hoşgörünün sınırlarını belirlerken ifade ettiğimiz
gibi Hz. Peygamberin uygulamasındaki hoşgörü de sınırsız bir hoşgörü değildir.65 "Ben
Resulullah’ın Allah’ın haramlarından bir haram işlenmedikçe kendilerine yapılan bir
haksızlık sebebiyle zalimden intikam almak kastında olduğunu görmedim. Eğer Allah’ın
haram kıldığı şeylerden biri işlenirse, o zaman insanların en öfkelisi olurdu. Allah resulü iki
şey arasında muhayyer bırakıldığında, kolay olanı tercih ederdi.
52

el-Kalem, 68 /4,
el-Enbiya, 21/107
54
el-Araf,7/158
55
el-Tevbe, 9/128
56
el-Ahzap, 33/21; el-Al-i İmran, 3/31
57
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Şayet kolay olan hususta günaha gidecek bir yol varsa ondan uzaklaşırdı."66 Hz. Aişe’den
rivayet edilen bu hadis Hz. Peygamberin hoşgörü çerçevesini ortaya koymaktadır. Hz
Peygamberin, dinî konulardaki anlayışı, diğer dinlere ve kültürlere karşı gösterdiği
müsamahakâr tavrı asla İslâm’ın temel itikad, ibadet ve ahlâk ilkelerinden tâviz vermesi
şeklinde olmamıştır.67
2.3. Diğer Bilim Dallarında Hoşgörü
İnsanın hayatında ve davranışlarında etkili olan psikolojik eğilimlerin başında bireysellik ve
toplumsallık gelmektedir. Bu iki eğilim de insanda fıtri olarak bulunmaktadır.68 Dolayısı ile
insan tek başına yaşayamaz ancak toplumun içinde eriyip kimliğini yitirmiş bir şekilde de
yaşayamaz. Benlik, davranışları üzerinde düşünebilen ve bu davranışlarının sorumluluğunu
alabilen ahlaki fail veya özneyi tanımlamaktadır. İnsanın, kapasitesi belli bireysel varlığının
yanında bir de bireyselliğinin derinliklerinden çıkan, işaretleri açık, belirtileri görülebilen
ben’den (ego) neşet ederek diğer bireylere doğru akıp giden sosyal bir taraf bulunmaktadır.69
Dolayısı ile ötekinin konumunu belirleyen ben’dir. Çünkü kişinin benliğine yüklediği, yaşama
dair anlamlar bu kişinin diğer insanlara ve olaylara bakışını etkilemektedir. Kişinin benlik
algısı, hoşgörülü bir duruş sergileyip sergileyememesini etkileyen en temel değişkenlerdendir.
Hoşgörülü bir “ben”e sahip olmak için öncelikle kişinin gerekli durumlarda kendisine karşı
hoşgörülü olabilmesini gerektirir. Hatasız yaşayamayan insan hatalarını hoşgörüp bu
hatalardan gerekli deneyimleri kazanabildiği ölçüde gelişim gösterebilir. Bununla birlikte
kendi hatalarını görebilen kişi, karşısındaki insanın da hata yapabilir olduğunu kavrar. Bu
bakış açısı bireye hoşgörülü olabilmeyi sağlayacaktır.70 Ancak burada vasatta kalabilmek
önemlidir, kendini fazlaca önemsemek yani ben merkezli olmak da diğer bir aşırılıktır ve bu
yaklaşım hoşgörüye en çok engel olan psikolojik etkenlerdendir.71
Ben merkezli bireyler enerjilerinin neredeyse tamamını kendilerine yönelttiğinden, empati
kurabilme yetileri düşüktür. Karşı tarafı dikkate almayarak kendi doğrularını karşıdakine
dayatır çünkü egosunu kutsallaştırmıştır. Bu nedenle duygudaşlık isteyen hoşgörü gibi manevi
bir mefhum onların ilgi ve eylem alanlarının dışında kalmaktadır. Nitekim yapılan
araştırmalarda göstermektedir ki Malslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde, üst basamaklara
çıkıldıkça hoşgörü düzeyi artmaktadır.72
Hoşgörünün oluşmasında psikoloji kadar içinde yaşadığı ortam, tarihi geçmişi, kültürü ve
değerleri de etkilidir. İnsan tarihini ve toplumunu yansıtan bir ayna mahiyetindedir. Çünkü
insanın içinde yaşadığı yer kişiliğini etkiler. Zaman toplumların yapısını değiştirdiği gibi
insanı da değiştirmektedir.73 Bununla beraber İbn. Haldun’a göre insanın içinde yaşadığı
coğrafya, ekonomi ve siyaseti hatta mevsimler bile kişilerin karakter ve ahlakını
etkilemektedir.74 Ayrıca toplumdaki eksen kurumlarda hoşgörüyü belirlemede rol
oynamaktadır. 75
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Kişiler çoğulcu bir çevrede yaşayabilme noktasında psiko- sosyal ve siyasal açıdan
birbirinden oldukça farklıdır. Dolayısı ile kişilerin hayatın gerçekleri ve toplumsal
deneyimlerle başa çıkabilmesi, o kişinin psiko-sosyal değişkenlerinin toplamı ile orantılıdır.
Bu değişkenler kişinin toplumsal sorunlarla yüz yüze geldiğinde bu sorunlarla başa çıkma
yetenek ve yöntemlerini de belirlemektedir. Eğer bireyler bu karşılaşmalarda sorunlarla baş
edemiyorlarsa hoşgörüsüzlükle kendilerini koruma çabasına girebilmektedirler.76Tüm bunlar
gösteriyor ki, insanın hoşgörülü olması ya da olamamasını psiko-sosyal yaşantılarının
parametreleri oldukça etkilemektedir.
2.3.1. Tasavvufta Hoşgörü
İslam’ın değerleri ile inşa olmuş Anadolu topraklarındaki “ben” algısı İnam’ın da ortaya
koyduğu gibi “can” kavramında hayat bulmaktadır. Özlü bir öze sahip olan can, özgülüğün
yanına özgeliğide katarak diğer canları canan olarak görebilmektedir.77 Anadolu insanının
yaşantıları ile inşa ettiği “can”ı Batı insanının “ben” inden oldukça farklıdır. Anadolu
insanının kendinde barındırdığı değerlere İslam’ında eklenmesi ile oluşan tasavvuf kültürü
hoşgörü kavramının inşasında önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda Anadolu’nun zengin bir
tarihi literatürü vardır. Özellikle tasavvuf edebiyatı Anadolu’nun can kavramını nasıl
yorumladığını ve dolayısı ile öteki ile ilişkisini nasıl yapılandırdığını gözler önüne
sermektedir.
Anadolu’yu inşa eden zihniyetin temellerinde İslam inşa sürecini omuzlayıp ilmek ilmek
işleyen ise mutasavvıflarımızdır. Tasavvufun Anadolu’yu hoşgörünün renkleri ile boyamasına
göz ucuyla baktığımızda İslam’ın engin hoşgörü ve anlayışını Türklerle birlikte Anadoluya
getirerek gayrimüslimlerle bir arada yaşayabilmeyi sağlayan Yeseviliği ve Ahmet Yeseviyi
görmekteyiz.78 Anadolu erenlerinden bir diğeri de Yunus Emre’dir. İslam’ın değerleri ile inşa
olan Yunus Emre kendi benliğini aşmış insanda yer alan sevgi ve hoşgörü mefhumunun
“Yaradılanı hoş gördük / Yaradan’dan ötürü” dizeleri ile kaynağı olmuştur.79 Bir diğer
mutasavvıfımız Mevlana’dır. Mevlana’nın felsefesinde insanları o, bu, şu şeklinde ayırım
yaparak,“öteki”leştirmek kesinlikle yoktur. O’nnun yaklaşımında “sen” ben”dir, “ben” de
“sen”. Mevlana, yeryüzünde benzerine az rastlanır, kapsayıcı hoşgörünün örneğini asırlar
öncesinden, “Gel ! Gel ! Yine Gel ! Ne olursan ol ! Yine Gel…” dizeleri ile ortaya koymuştur.
Hacı Bektaş Velî ise tasavvuf görüşünü insan olmanın değeri üzerine kurmuştur. “Fenalığa
karşı iyilik insanlıktır.” ve “İyiliğe karşı kötülük hayvanlıktır.” cümlelerinde bu yaklaşımı
görülmektedir.80 Ahi Evran ise Hayatın kalbi diyebileceğimiz bir alan olan ticaret üzerinden
değer dağıtmıştır bu topluma. 81 Değerli mutasavvıflarımızın kıymetli eserlerine bakıldığında,
evrensel değerler sunan Kur’ân ve sünnetin referansıyla, tüm farklılıkları kucaklayan, her
nefsi can görüp candan canlara mesajlarını tüm insanlığa hediye ettikleri görülmektedir.
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3. HOŞGÖRÜ DEĞERİNİN TOPLUMSAL HUZUR, BARIŞ VE UZLAŞIYA ETKİSİ
İnsan dünyaya geldiği ortamın özelliklerini öncelikle ebeveynlerinden daha sonra
akrabalarından, okuldan, yaşam alanlarından ve iş ortamlarında deneyimleyerek öğrenir. Bir
ömür devam eden bu sürece sosyalleşme denir ve birey bu vesile ile içinde olduğu topluma
aidiyet kazanır. Böylelikle içinde bulunduğu toplumun değerleri ile uyumlu eylemler ortaya
koyarak toplumdan dışlanmaz. 82
Bir toplumun kendine ait kültürü, kültürel değer ve özelliklerini insanlarına aktarma sürecine,
toplumu oluşturan insanların, toplumun oluşturduğu yapıya uygun istek ve beklentilerine
karşılık verecek şekilde etkilenmesi ve dönüşmesi sürecine kültürleme denmektedir.
Kültürlenme ise Farklı kültür ve değer yargılarına sahip etnik ya da sosyal grupların birinin ya
da öteki toplumun değerlerini kültürünü ve kültürel özelliklerinin bir kısmını ya da tamamını
alması sürecidir. Formel eğitimin amaçlarından biri de kültürel değerleri yeni nesillere
aktararak sürekliliği sağlayabilmektir. Bu aktarım kültürlemenin en önemli parçalarındandır.
Kültürleme formel bir yapıda olabileceği gibi informel bir şekilde günlük yaşamın akışında
doğal sürecinde de olabilir. Toplumların uzun ömürlü olabilmesi kültürlemesini doğru bir
şekilde yapabilmesine bağlıdır. Bu bağlamda kültürlemede aileden sonra en önemli alan
okullardır. 83 Hoşgörü değerinin toplumlarda aktarılarak kalıcı hale gelmesi bu değerin kültüre
dönüşerek toplumun eylemlerine yansıması ancak doğru ve planlı bir kültürleme ile
mümkündür. Kültürün en önemli unsurlarından biri dindir. Aliya İzzetbegoviç kültürü
tanımlarken, tüm kültür, dinin birey üzerindeki ya da bireyin kendine etkisinden müteşekkildir
ve kültürün daima semavi olanla ilgili yani insan-Allah ilişkisinin yansımalarıdır, ifadelerine
yer vermektedir. 84 Bu bağlamda toplumsal huzur ve uzlaşı için topraklarımıza ait hoşgörü
gibi evrensel değerlerin formel ve informel alanlarda etkin kültürleme yapılarak
kültürlenmeden korunmasını sağlamak gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz çokkültürlü yaşantılar, geleneksel çoğulculuğu da değişime zorlayarak
modern çoğulculuğu benimsenmiştir. Artık birbirlerinden çok farklı kültürlere sahip insanlar
günlük hayatta birçok alanda (bina, okul, sokak, toplu taşıma araçları, iş yeri vb) çok yakın
temas içinde oldukları gibi bu “karşılaşmalar” sosyal ortamlar, teknolojik iletişim kanalları,
yazılı ve işitsel basın yayın organları aracılığı ile de gerçekleşmektedir.85 Dolayısı ile bu
kültürel karşılaşmalarda hem kendi değerlerimizi koruyabilmek hem de farklı olanla uzlaşı
içinde olabilmek, bireysel ve toplumsal yaşantıların barış içinde olabilmesi için hoşgörü ve
uzlaşı gibi değerlerin fikir ve eylem dünyamızda yer etmesini sağlamak önem arz etmektedir.
Barışın bireyde bir değer olarak yerleşmesi için kişinin bu değerle ilgili niyetinin olması
gerekmektedir.86 İnsanın kendi ilkelerini oluşturma yani hür seçimleri ile kendini var etme,
varlığına ve isteklerine şekil verme potansiyeli vardır. İnsan ancak bu potansiyelini kullandığı
ölçüde varoluşunun öznesi olabilir ve niyetlerine yön verebilir. Dolayısı ile insan varoluş
amacını ve yaşantıları doğru anlamlandırdığında alternatifleri çoğaltabilir ve sorunları çözme
kapasitesini genişletir. Gelişmek ve var olmak birbirini karşılıklı olarak etkileyen unsurlardır.
Bu nitelikler insandaki ortak paydaları görmeyi ve uzlaşma becerisini arttırır.87
Uzlaşı toplumsal empatinin meydana gelmesinde etkili bir unsurdur. Bunu nedeni uzlaşmada
kazan kazan ilkelerini içermesidir.88
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Uzlaşı değerini kazanan bireyde uzlaşının iki boyutu olan hem kendi ile hem de kendi
dışındakilerle uzlaşabilir. Toplumsal barış, bireyin kendi ve kendinden farklı olanla uzlaşması
ile mümkündür. Birey, barışa niyet eder, problem çözme, hak tahakkuk ettirme yolu olarak
uzlaşıyı seçtiğinde, bireysel ve toplumsal ilişkilerde hoşgörü ve barış etkin olmaya başlar.
Böylece barış kültürü oluşur. 89
Barış ve uzlaşı kültürünün oluşmasında “ben” ve “öteki” algısı önemli bir etkiye sahiptir.
Öteki algısı bir kişinin ve toplumun ben tasavvuruna sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısı ile her ben
kendi ötekisini oluşturmaktadır. “Ben” ve “Öteki” şeklindeki ayrılma Ben’in kendi Öteki’ sini
oluşturması noktasında tehlikeli bir durum arz etmektedir. Çünkü bunun sonucu olarak Öteki,
Ben’in projeksiyonlarının bir verisidir. Ayrıca bu ayrım tarihsel, kültürel ve toplumsal
bakımdan da ötekileştirmenin kaynağındadır.90 Bu bağlamda Kant’ın İnsanı bir araç değil de
amaç olarak gören ahlak anlayışı, Hegel’in insanı “ben” demeye iteni yani kendi üstünde
düşünmesine neden olan şeyi “istek” veya “arzu” olarak tanımlaması, Descartes’ın
“gogito”su, Hobbes’un “insan insanı kurdudur” sözünün zihniyeti ötekileştirici
projeksiyonlara örnek gösterilebilir. 91 Bu yaklaşım Batı medeniyetinin tekelci, dışlayıcı “ben”
merkezli zihniyetinin bir ürünüdür. Böyle bir öznenin hayat serüveni, kendinden yine
kendinedir. Bu zihniyetin hedefi ilahi olana değil yani “yukarı” ya değil, insana dair olana
yani “ileri” ye doğrudur.92
Buna mukabil Kalın, Sadra üzerinden, İslam’ın inşa ettiği toplumlarda radikal bir
sübjektivizmin olmayışının temel nedeninin ben tasavvurumuzda yattığını işaret ederek
İslam’ın ben/nefs tasavvurunun altını çizmektedir. Bu tasavvurdaki insanın gaye ve amacı
insanla aynı düzeyde olan değil, insandan daha yüce bir gaye ve amaca giden seferdir. Bu
bağlamda insanın kendini bilemesi ancak içinde yaşadığı varlığı bilmesi ile mümkün olabilir.
Varlığı kavramanın yolu ise varlığı yaratanı bilmekle mümkündür. Böylece varlık bizi
yaratana, yaratıcı da insanı “ben” e götürür. Bu “ben” artık sıradan bir “ben” değil bir öznedir
diyen Kalın, Batı insanının tasavvuru ile İslam’ın insan tasavvurunun farkını ortaya
koymaktadır.93 İslam “ben” tasavvurunu yaratıcıya teslim eder ve yaratıcının inşa ettiği
“ben”ler yaratılanı yaratandan ötürü sever ve öteki ile can cana bir ilişki kurarak “insan
insanın yurdudur ya da umudur” yaklaşımında olur. Bu yaklaşımın bireysel ve toplumsal
yansımaları, höşgörü zemini genişlemekte, temas artmakta, temas uzlaşıyı, uzlaşı barışı
getirmektedir.
Kişinin uzlaşmacı ve barışsever olması hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerinde
gerginlikleri azaltarak ciddi rahatlamalar yaşamasına neden olur. Barış ve uzlaşı insanın
hedeflerine ulaşmasında araç değerlerdendir. İnsan bu aracı kullanarak, tüm ilişkilerinde
çatışmak ya da kaçmak yerine çözüm odaklı olmayı başarabilecektir. Dolayısı ile iyi ilişkiler
kuran insan, farklılıkları öteleyerek benzerliklere odaklanır.94 Hoşgörü odaklı toplumların
yaklaşımı genellikle çoğulculuk ve katılımcılıktır. Barışçıl insanlar aynı zamanda farklı
görüşlere karşı hoşgörülü ve saygılıdır. Bu bağlamda hoşgörüsü yüksek insanlar karşısındaki
insana hata yapma şansı verirler. Ayrıca görüleri yüksek olduğundan empati duyguları
oldukça gelişmiştir bu nedenle karşısındaki insanın halini anlaması kolaylaşmaktadır.
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Dolayısı ile karşısındakinin halini anlayarak, onu ötekileştirmez, aşağılamaz ve karşısındaki
kişi ya da toplumu olduğu gibi kabullenerek hoşgörünün sınırları çerçevesinde farklılığın
zenginliğini keşfe çıkar.95
İnsanlık tarihine baktığımızda örneklerine az da olsa rastladığımız bu toplulukların başında
İslam medeniyeti gelmektedir. Kur’an’ın hoşgörü ve barış temelli kimlik inşası ile yetişen
Müslüman bireylerin inşa ettiği bir medeniyet olarak, kendisini inşa eden değerlere bağlı
kaldığı sürece büyük bir coğrafyada ve geniş insan topluluklarına uzlaşıyı, barışı ve huzuru
sağlamaya devam etmiştir. Hoşgörünün barış ve uzlaşı kültürüne bir çok yansımasının
görüldüğü bu medeniyetin, Batılı yazarlar tarafından da farklı eserlerde ortaya konduğunu
görmekteyiz. Sigrid Hunke’nin, İslam medeniyetini anlatmak için kaleme aldığı eserinde,
İslam medeniyetini “Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi” olarak tanımlamaktadır. Yazar
eserini yazma amacını, Batı’nın gelişimine sağladığı katkıların bu medeniyet tarafından
hakkının verilmeyişinden dolayı duyduğu teessürü bildirmek ve Batı dünyasına yaptığı
olumlu etkiler için teşekkür etmek, şeklinde tanımlamaktadır.96 Yine Frederick Starr bu
bağlamda yazdığı eserinde, İslam medeniyetinin Avrupa’nın karanlık çağının aksine altın
çağına atıfta bulunulmaktadır. 97 İslam medeniyetindeki hoşgörü yansımalarını farklı bir
açıdan ortaya koyan bir diğer yazar Thomas Bauer’dir. Yazar Eserinde, “Müphemlik
hoşgörüsü” kavramsallaştırması ile İslam medeniyetinin Batı medeniyetine kıyasla farklı
yorum ve görüşlere açık olmasının getirdiği kazanımları tespit etmektedir. 98
SONUÇ
Çalışmamızda hoşgörü kavramını eş anlamlı olarak kullanılan tolerans ve müsamaha
kavramları ile birlikte ele aldığımızda içinde oluştukları arka plan nedeni ile aslında hiç de eş
anlamlı olmadıklarını, görünürde önemsiz gibi duran ama yaşantıya aktarıldığında bariz
uygulama farkları oluşturacak anlam farklılıkları bulunduğu anlaşılmaktadır.
Hoşgörü tamamen pozitif bir içeriğe sahipken tolerans ve müsamaha içeriğinde katlanma,
görmezden gelme, kayıtsızlık, ihmal etme, sıkıntı ve rahatsızlık duyma gibi negatif içerikler
taşımaktadır. Bu bağlamda kavramların tarihi ve sosyolojik geçmişleri durum tespiti için
önem arz etmektedir. Tolerans kavramımın ortaya çıktığı Batı medeniyeti, kendini üstün ırk
sayan kendinden olmayanı, farklı olanı, ötekileştiren ve ötekileştirdiğini tehdit olarak
algılayan bir medeniyettir. Bu nedenle sürekli çatışma halinde olmuş, milyonlarca insanın
kanını dökmüş ve dökmeye devam etmektedir. Bu medeniyetin, içinde bulunduğu
çatışmaların yıpratıcı etkilerinden kendini korumak için girdiği arayışlar, tolerans kavramını
ortaya çıkarmıştır. Kavram kendisini oluşturan “ben” ve “öteki” odaklı zihniyetin etkilerini
yansıtmaktadır. Buna mukabil Hoşgörü kavramının içinde doğduğu tarihi ve sosyolojik arka
plana baktığımızda, İslam’ın Kur’an ile inşa ettiği topluluklardan olan Anadolu İslam
medeniyetini görülmektedir. Bu bağlamda Kur’an’da hoşgörü kavramını bulamasak da
hoşgörü kavramını oluşturan bağlantılı kavramlar ve etkileri tespit edilmiştir. Bu değerlerle
inşa olan Anadolu insanının ortaya çıkardığı hoşgörü, “yaratılanı hoş görür yaratandan ötürü”.
Bu merhametli bakış diğer canların farklılıklarını zenginlik olarak gördüğünden tüm bu
farklılıklara da hoşgörülüdür.
95

Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan, 195.
Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, çev. Servet Sezgin, (İstanbul: Bedir yayınları, 1975),
17.
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Frederick Starr, Kayıp Aydınlanma Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı, çev. Yusuf Selman
İnanç, (İstanbul: Kronik Yayınları, 2021), 205
98
Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslam Farklı Bir İslam Tarihi Okuması, çev. Tanıl Bora, (İstanbul:
İletişim Yayınları, 2021), 301.
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İnsanların ve toplumların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ancak barışın varlığına bağlıdır.
Toplumsal barış bireyin kendinden farklı olanla uzlaşması ile mümkündür. Uzlaşılacak bir
öteki algısı için öncelikle doğru bir “ben” inşası önem taşımaktadır.
İnsanlık olarak tarihte hoşgörü değerinin barış ve uzlaşı kültürüne etkilerine tanıklık ettik.
Ortaçağ ve sonrasında Batı medeniyetinin kendinden farklı olanı ötekileştirici ve çatışmacı
yaklaşımları, milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan savaşlara neden olmuştur. Buna
mukabil İslam medeniyetinin kendinden farklı olana, kapsayıcı ve hoşgörülü yaklaşımı
uzlaşmacı bir tutum oluşturmuştur.
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KURAN AÇISINDAN İMAN KAVRAMI VE İMANIN OLUŞUMU
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN
Bartın Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-7031-5663
ÖZET
İman kavramı Kuran'ın en önemli anahtar kavramlarından biridir. Allah'a, Kuran'a, Hz.
Peygamber'e, Meleklere ve Ahirete inananlar Kuran'da mümin olarak nitelenir. Ayrıca iman
edenlerin kurtuluşa erenler olduğu belirtilir. İman etmiş muttakilere Kuran'ın yol gösterici
olduğu dile getirilir. Zira insanın hayatı imandan ibarettir. Neye, nasıl, niçin inanıyorsa öyle
bakar, öyle yaşar, öyle davranır ve onu gerçekleştirmeye çalışır. Dindar da öyledir, dinsizde,
ahlaklıda, ahlaksız da öyledir. İnanır ve inandığını yapar. Bu anlamda "iman" karar vermek ve
niyet etmektir. Aslında "iman" karar vermeye ve niyet etmeye götüren amacın etkenidir.
İman, iş yapmada, harekete geçirme de bir dinamo ve itici güçtür. Dil bilginlerinin, iman
kelimesinin sözlükte "tasdik" manasına geldiği konusunda ittifak ettikleri söylense de bir
kısım Arapça klasik sözlüklerde iman kelimesine farklı anlamlar verildiği görülmektedir.
Dolayısıyla dil bilimcilere göre iman; mutlak tasdik, kalp ile tasdik, güven ile tasdik,
güvenme, güvenlikte olma, emanet, itaat ve boyun eğme, bir dini kabul etme, itminanmutmain olma, doğruluğa yönelme, küfrün, yalanın, korkunun zıddı, yalandan emin olma,
gibi çok farklı anlamlara gelmektedir.
Sonuç itibarıyla insan hayatını çok derinden etkileyen ve insan için bu kadar önemli olan
iman kavramını incelemek, üzerinde durmak ve nelere inanılması, nasıl inanılması gerektiğini
ortaya koyabilmek için bu temel kavramın çok iyi bilinmesi, anlaşılması gerekir. İşte bu
sunumumuzda öncelikle iman kelimesinin sözlük anlam çerçevesi verildikten sonra Kur’an’ın
iman kelimesine yüklediği anlamları, kullanımları ve iman kavramının oluşumuna ilişkin
süreç değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Allah, Kur’an, İman, İnsan, Mümin
THE CONCEPT AND FORMATION OF FAITH ACCORDING TO THE QURAN
ABSTRACT
The concept of faith is one of the most important key concepts of the Qur'an. One who
believes in Allah, the Qur’an, the Prophet, Angels and the Hereafter are described as a
believer in the Qur'an. It is also stated that those believers are the ones who achieve salvation.
It is said that the Qur'an is a guide for the pious people. Because man's life consists of faith.
He looks at what, how and why he believes, lives that way, acts that way and tries to realize it.
It is same with the religious man or nonreligious, the moral or immoral. He believes and does
what he believes. In this sense, "faith" is to decide and to intend. In fact, "faith" is the factor
of purpose that leads to decision making and intending. Faith is a dynamo and driving force in
doing and acting. Although it is said that the linguists agree that the word faith means
"confirmation" in the dictionary, it is seen that different meanings are given to the word faith
in some Arabic classical dictionaries. Therefore, according to linguists, faith has meanings as,
absolute approval, confirmation with heart, confirmation with reliance, reliance, being safe,
trust, obedience and submission, accepting a religion, being satisfied, tending towards truth,
opposite of disbelief, opposite of lie, opposite of fear, being sure of a lie, etc.
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As a result, in order to examine the concept of faith and to focus on it and to reveal what to
believe and how to believe, which deeply affects human life and is so important for human
beings, this basic concept must be known and understood very well. In this presentation,
primarily, after the dictionary meaning of the word faith is given, the meanings that the
Qur'an attributes to the word faith, its uses and the process of the formation of the concept of
faith will be tried to be evaluated.
Keywords: Allah, the Quran, Faith, Human, Believer.
Giriş
İman kavramı Kuran'ın en önemli anahtar kavramlarından biridir. Zira yüce Allah Kuran'ı
Kerim'de kendisine, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahiret gününe inananları
nitelemek için iman kelimesini seçmiştir.1 Ayrıca Allah'a, Kuran'a, Hz. Peygamber'e
inananlar Kuran'da mümin olarak vasıflanır.2 İman edenlerin kurtuluşa erenler olduğu
belirtilir.3 İman etmiş muttakilere Kuran'ın yol gösterici olduğu dile getirilir.4 Çünkü insanın
hayatı imandan ibarettir. Neye, nasıl, niçin inanıyorsa öyle bakar, öyle yaşar, öyle davranır ve
onu gerçekleştirmeye çalışır. Dindar da öyledir, dinsizde, ahlaklıda, ahlaksız da öyledir. İnanır
ve inandığını yapar. Bu anlamda "iman" karar vermek ve niyet etmektir. Aslında "iman" karar
vermeye ve niyet etmeye götüren amacın etkenidir. İman, iş yapmada, harekete geçirme de bir
dinamo ve itici güçtür. İnsanın hayatında bu kadar önemli olan iman kavramını incelemek,
üzerinde durmak ve nelere inanılması, nasıl inanılması gerektiğini ortaya koyabilmek5 için
öncelikle iman kelimesinin sözlük anlamı üzerinde durmak istiyoruz:
İf'âl babından âmene fiilinin mastarı olan iman kelimesi sözlükte bir kimseyi tasdik etmek6
manasına gelmektedir. Dil bilginlerinin, iman kelimesinin sözlükte "tasdik" manasına geldiği
konusunda ittifak ettikleri7 söylense de Arapça klasik sözlüklerde iman kelimesine farklı
anlamlar verildiği görülmektedir.

1

Bk. Bakara,2/177,285, Nisa,4/136.
Bk. 2/Bakara,285.
3
Bk. 25/Mü'minun,1.
4
Bk. 2/Bakara,2.
5
Hüseyin Atay, Kuran'a Göre Araştırmalar V, Ankara 1995, s. 67.
6
İbn Manzur, Ebu'l-Fadl Cemaleddin Muhammed b. Mukrim, Lisanü'l-Arab, Beyrut, 1990, XIII, 23-24;
Mustafa, İbrahim- vd., Mu'cemü'l -Vasit, çağrı Yay. İstanbul 1989. I, 28; İsfehani, Ebu'l Kasım Hüseyin b.
Muhammed er-Ragıb, Müfredat fi Garibü'l Kur'an (thk. Saffan Adnan Davudi), Daru’l- Şamiyye, Beyrut 1997,
s.90-91; Ezheri, Ebu Mansur Muhammedb.Ahmed, Tezhibü'l- Luga, (thk. İbrahim el-Ebyari), Kahire 1967, XV,
.513; Cevheri, Ebu Nasr İsmail b.Hammad, es-Sıhah, Mısır 1956, V, 2017.
7
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, XIII, 23; Zebidi, Ebu'l Feyz Murtaza Muhammed b. Muhammed, Tâcü'l-Arus min
Cevahiri'l Kamus, (thk. Ali Hilali vd.), Kuveyt 2001, XXXIV, 186; Ezheri, Tezhibü'l- Luga, XV, 513.
2
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Dolayısıyla dil bilimcilere göre iman; mutlak tasdik8, kalp ile tasdik9, güven ile tasdik10,
güvenme, güvenlikte olma11, emanet12, itaat ve boyun eğme13, bir dini kabul etme14, itminanmutmain olma, doğruluğa yönelme15, küfrün, yalanın, korkunun zıddı, yalandan emin olma16,
gibi çok farklı anlamlara gelmektedir. Bu manalardan anlaşılmaktadır ki iman kelimesinin
anlam öbeği, tasdik etme, doğrulama, güven duyma, güven ve inanma anlamlarını
içermektedir. Eman, emanet, emniyet kelimeleri dilimizde kullanıldığı gibi güven, güvenlik,
korkusuzluk, ruhun yatkınlığı, kanısı, güvenilen nesne anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla
bu köklerden türeyen iman kelimesinin dil yönünden iki anlamı vardır; Birincisi, güvende
olmak, güvenmek, korkusuz olmak, emniyete, emanete girmek, diğer manası ise başkalarına
güven vermek, onu emanete almak, korkusuz kılmak, tasdik etmek, sözüne inanmaktır.17
Kuran'ı Kerim'e genel olarak bakıldığında da Arapça sözlüklerde olduğu gibi iman
kelimesiyle ilgili kök ve türevlerinin pek çok ayeti kerimede farklı formlarda kullanıldığı
görülmektedir. Kuran'da isim olarak iman kelimesinin nekra (belirsiz) şeklinde mastar olarak
bir yerde, ma’rife (belirli) mastar olarak on yedi yerde, zamire izafe edilmiş mastar olarak
yirmi yerde, ismi fail ölçüsünde iki yüz otuz bir yerde olmak üzere toplamda iki yüz altmış
dokuz yerde isim olarak kullanıldığı görülmektedir.Kuran'da iman kelimesi fiil formlarında
ise; mazi fiil ölçüsünde dört yüz kırk altı kez, muzari fiil formunda yüz yetmiş üç kez, emri
hazır kalıbında on dokuz kez, nehyi hazır vezninde iki yüz defa olmak üzere toplamda altı yüz
otuz dokuz yerde kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla Kuran'da iman kelimesi isim ve fiil
formlarında yaklaşık olarak dokuz yüz sekiz yerde zikredilmektedir.18
Bu genel değerlendirmeden sonra şimdi Kuran'da isim olarak iman kelimesinin zikredildiği
ayetlerde hangi anlamlarda kullanıldığını değerlendirmek istiyoruz:

8

Muhammed b. Ali et-Tahanevi, Mevsüatü'l- Keşşafi Istilahati'l-Funûn ve'l-Ulum, (edt. Rafik el Acem, vd.),
Lübnan 1996, I, 297; Mustafa- vd., Mucemü’l-Vasıt, I,28.
9
Cürcani , Seyyid Şerif, Kitabü't-Tarifat, Tahran, 1308, s.18; Mustafa- vd., Mu’cemü’l-Vasıt, I,28.
10
İsfehani, Müfredat, s.91.
11
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, c.13, s.21, vd.; Firûzâbadi, Mecidüdüddin Muhammed b.Yakup, Kâmusü'l- Muhit,
Mısır 1980 , IV,194; Ezheri, Tezhibü'l- Luga, XV, 516.
12
İsfehani, Müfredat, s.90; Zebidi, Tacü'l- Arûs, XXXIV, 193.
13
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, XIII,23; İsfehani, Müfredat, s.90.
14
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, XIII,23; Firûzâbadi, Kâmusü'l- Muhit, IV,194; İsfehani, Müfredat, s.91.
15
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, XIII, s.24; İsfehani, Müfredat, s.90; Zemahşeri, Ebu'l Kasım Carullah Mahmut b.
Ömer, Tefsirü’l- Keşşaf, Darü’l- Magrife, Beyrut/Lübnan 2005Tefsiü’l-Keşşaf, s.38.
16
İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, XIII,21.
17
İsfehani, Müfredat, s. 90-91; Mustafa-vd., Mu’cemü’l- Vasıt, I,28.
18
Bk. Muhammed Fuad Abdülbaki, el-Mücemü'l- Müfehres li el-Fazi'l- Kurani'l- Kerim, İstanbul 1984, s. 8193; Murat Sülün, Kuran'ı Kerim Açısında, İman-Amel İlişkisi, İstanbul 2000, s.78.
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Kuran'da İsim Olarak "İman" Kelimesin Anlamları
İman, inanma ve inanç gibi farklı manalarda kırktan fazla ayette geçmektedir.19 İman
kelimesinin ismi faili olan mümin kelimesi de iman eden, inanan, onaylayan kişi anlamında
tekil-çoğul, müzekker-müennes şekilleriyle yaklaşık olarak yüz doksan altı ayette
geçmektedir.20 Mümin ismi Kuran'da aynı zamanda emin kılan, emniyet ve güven veren ya
da peygamberlerini tasdik eden manasında Allah'ın isimlerinden biri olarak da
zikredilmektedir.21 Yine mümin kelimesi Kuran'daki 114 sureden ikisine isim olmuştur.22
İmanla aynı kökten gelen "emanet" kelimesi, beş ayette, güvenilen birisine koruması için
herhangi bir şeyi bırakma anlamında kullanıldığı gibi23, mecazi olarak da Allah'ın kullarına
farz kıldığı sorumluluklar "emanet" kelimesiyle isimlendirilmektedir.24 Bazen iman
kelimesinin türevleri Kuran'da, korku duyulmayan, hissedilmeyen yer, emniyetli mekan
anlamında da kullanılmaktadır.25 Bu anlamda Mekke şehri güvenilir, emniyetli bir belde
olarak nitelendirilmiştir.26 Bazen de güvenilir ya da sahibini güvenlikte tutan anlamlarında
kullanılmaktadır.27 Bunlara ilaveten iman kelimesinin Kuran'da, tasdik, tevhid, dil ile ikrar,
peygamberi onaylama ve namaz gibi farklı manalarda kullanıldığı da ifade edilmektedir.28
Genel olarak yukarıda belirttiğimiz anlamlarda iman kelimesinin Kuran'da ki kullanımlarına
ilişkin bazı ayeti kerimeleri burada örnek olarak vermek istiyoruz:
"İşte sana da emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman
nedir bilmezdin..."29
"De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine sizi imana
erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuştur."30
"... İşte onların kalbine Allah, imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir..."31

19

Bk. Bakara,2/93,108,109,143; Ali İmran,3/86,90,100,106,167,173,177,193; Nisa,4/25; Maide,5/5;
Enam,6/82,158; Enfal,8/2; Tevbe,9/23,66,124; Yunus,10/9,98; Nahl,16/106; Rum,30/56; Secde,32/29;
Ahzab,33/22; Mü'min,40/10,28,85; Fetih,48/4; Hucurat,49/7,11,14,17; Tur,52/21; Mücadele,58/22;
Haşr,59/9,10; Mümtehine,60/10; Müddesir,74/31.
20
Bk.Bakara,2/8,91,93,97,221,223,248,278,285; Al-i İmran,3/28,49,68,110,121,122,124,139,152,160,164,166,
171,175,179;Nisa,4/25,84,92,93,94,95,103,115,124,139,141,144,146,162;
Maide,5/5,11,23,43,54,57,88,112;
Enam,6/27,118; Araf,7/2,72,75,85,132,143; Enfal,8/1,2,4,5,17,19,62,64,65,74; Tevbe,9/10,13,14,16,26,51,61,
62,71,72, 79,105,107,111,112,122,128; Yunus,10/57,78,87,99,103,104; Hud,11/53,86,120; Yusuf,12/17,103;
İbrahim, 14/11,41; Hicr,15/77,88; Nahl,16/97; İsra,17/9,19,82; Kehf,18/80; Taha,20/75,112; Enbiya,21/88,94;
Müminun,23/1,38; Nur,24/2,3,12,17,23,30,31,47,51,62; Şuara,26/3,8,51,67,102, 103,114,118,121,139, 158, 174,
190,199,215; Neml,27/2,15,77; Kasas,28/10,47; Ankebut,29/4; Rum,30/4,47; Secde,32/18; Ahzab,33/6,11,22,23,
25,35,36,37,43,47,49,50,58,59,73;
Sebe,34/20,31,41;
Saffat,37/29,81,111,122,132;Mümin,40/28,40;
Duhan,44/12; Casiye,45/3; Muhammed,47/19; Fetih,48/4,5,12,18,20,25,26; Hucurat,49/9,10,15; Hadid,57/8,12;
Mücadele,58/10; Mümtehine,60/10,11,12; Tegabun,64/2; Tahrim,66/5; Nuh,71/28; Müddesir,74/31;
85/Buruc,85/10,vb.
21
Bk. Haşr,59/23.
22
Bk. Mü'minun,23/1-118; Mü'min,40/1-85.
23
2/Bakara,283; 3/Ali İmran,75; 4/Nisa,58; 8/Enfal,27.
24
Bk. 33/Ahzab,72.
25
Tevbe,9/6.
26
Bk. Tin,95/3.
27
Duhan,44/51; Gnş. bilgi için bk.. Abdülbaki, Mu'cemü'l- Müfehres li el- fazi'l -Kur'an'il- Kerim, s. 81-93.
28
Mustafa Sinanoğlu, "İman md.’’, DİA., İstanbul 2000, XXII,.212-213.
29
Şura,42/52.
30
Hücurat,49/17.
31
Mücadele,58/22.
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"Onlar hala kendilerine ille (azap edecek) meleklerin gelmesini yahut (bizzat) Rabbinin
gelmesini veya Rabbinin ayet (mucize)’lerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin
ayetlerinden biri geldiği gün, daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış
olmayan hiçbir kimseye (o günkü) imanı asla fayda vermez…"32ve benzeri ayetlerde
görüldüğü üzere "iman" kelimesi mutlak manada "iman etme", "inanma" anlamlarında
kullanılmaktadır.
"...Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir."33 ayetinde ise iman kelimesiyle "namaz"34
ibadetinin kastedildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla Kuran'da iman kelimesinin inanmak,
iman etmek manasında gerçek anlamıyla kullanıldığı gibi bazen de iman kelimesiyle mecazen
ibadetlerin (sorumlulukların) kastedildiği de anlaşılmaktadır.
Kuran'da; "Bir mümin bir başka mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlık
olması başka..."35,
"Bir mümin hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü)
gözetirler..."36
"Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa..."37,
"Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mümin bir adam..."38 ve benzeri39 ayetlerde
"mümin" kelimesi "iman eden", "inanan" kişi anlamında kullanılmaktadır.
Saffat suresinin 111 ve 132. ayetlerinde de "Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı." şeklinde
ifade edilen "mümin" ismi Hz. İbrahim ve Hz. İlyas peygamberler için, yine aynı anlamda
"Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı."40 ayetindeki mümin ismi ise Hz. Musa ve Hz.
Harun peygamberler hakkında aynı bağlam ve içerikte kullanıldığı görülmektedir.
"... O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı,
güvenlik veren, emniyete kavuşturandır..."41 ayetinde zikredilen "el-Mümin" ismi ise
"güvenlik veren", "emin kılan" anlamında Allah'ın güzel isimlerinden (Esma-i Hüsna’sından)
birisidir. Görüldüğü üzere yukarıda zikredilen ayetlerde iman kelimesinin ismi faili olan
mümin isminin hem insanlar hem peygamberler hem de Allah hakkında kullanıldığı
görülmektedir.Kuran; "...Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini
(borcunu) ödesin..."42,
"Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade
eder..."43,
"Ey iman edenler! Allah’a ve o peygambere hainlik etmeyin. Siz kendiniz bilip dururken,
kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz?"44 şeklinde müminleri uyarmaktadır.

32

Enam, 6/158.
Bk. Bakara,2/143.
34
Bk. İsfahânî, Müfredatü’l- Kur’an, s.91.
35
Nisan,4/92.
36
Tevbe,9/10.
37
17/İsra,17/19.
38
Mümin,40/28.
39
Bk. Nisa,4/93,94; Kehf,18/80; Taha,20/75; Secde,32/18; Nuh,71/28, vb.
40
Saffat,37/122.
41
Haşr,59/23.
42
Bakara,2/283.
43
Ali İmran,3/75.
44
Enfal,8/27.
33
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Bu ayetlerde iman kelimesinin türevlerinden biri olarak kullanılan "emanet" kelimesi, birisine
emanet olarak bırakılan şey manasına gelmektedir. Fakat Yüce Allah, Kuran'da; "Biz emaneti,
göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler..." buyurmaktadır.45
Bu ayette zikredilen "emanet" kelimesine ise insanı sorumluluk altına sokan, farz kılınan
şeyler, tevhid, adalet, alfabe harfleri ve akıl gibi çeşitli manalar verilirken, emanete akıl
denmesi şöyle açıklanmaktadır: İnsan akıl sahibi olunca tevhidi bilebilir, adaleti
gerçekleştirebilir, alfabe harflerini öğrenebilir. İnsanın yapabileceği her şey, her güzel iş akılla
öğrenilir. Dolayısıyla insan akıl sayesinde şerefli ve üstün kılınmıştır.46
Görüldüğü gibi Kuran'da iman kelimesinin türevlerinden birisi olarak kullanılan "emanet"
kelimesi de iman kelimesinde olduğu gibi hem mutlak (hakiki) hem de mecazi anlamlarda
kullanılmaktadır.
Yine Kuran'da; "Eğer müşriklerden birisi senden emân dilerse, Allah'ın kelamını işitebilmesi
için ona sığınma (eman) hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır..."47,
"Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler."48buyrulmaktadır.
Bu ayetlerde iman kelimesinin türevlerinden olan emân; güvenilir yer ve mekân anlamlarında
kullanılmaktadır. "Ve şu emin beldeye yemin ederim ki," ayetinde ise Mekke'ye emin
(güvenilir) belde olarak üzerine yemin edilmiştir. Nitekim diğer bir ayette de "Şüphesiz,
âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke deki (Beytü'lHaram/Kâbe)'dir. Orada apaçık nişaneler, İbrahim'in makamı vardır. Oraya (Kabeye) giren
emniyette olur..."49 buyurularak Mekke şehrinin güvenli bir belde olduğu, oraya girenin güven
içinde olacağı eman kelimesiyle ifade edilmektedir. Zira Allah Kâbe ve Mekke hakkında;
"çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir
yer kıldığımızı görmediler mi..."50 ve "Biz, Beyti (Kâbe’yi) insanlara toplanma mahalli ve
güvenli bir yer kılmıştık..."51 buyurmaktadır.52 Yukarıda zikredilen ayetlerde iman
kelimesinin türevlerinden birisi olan "eman" kelimesinin de farklı anlamlarda kullanıldığını
görmekteyiz.
Kuran: "...Her ne kadar biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın."53, "Sen de tekrar
dirilmeyi tasdik edenlerden misin?"54 şeklinde iman kelimesini "tasdik" manasında
kullanırken "İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe
inandık derler."55 ayetinde ise münafıklar tarafından açıklanan imanın, sadece "dil ile ikrardan
ibaret olduğu belirtilerek münafıkların imanlarının sahih olmadığı ifade edilmektedir.
"Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse..."56 ayetinde iman kelimesi tevhid anlamında
kullanılmaktadır. Bu ayetlerde de görüldüğü üzere iman kelimesi, tasdik, dil ile ikrar ve
tevhid anlamlarında kullanılmaktadır.

45

Ahzab,33/72.
Bk. İsfehani, Müfredatü’l-Kur’an, s.90; Mâlûf, el-Müncit, s.18; Sarı, Mevarid,s. 50; Ezheri, Tehzibü'l- Luga,
V,511; İbn Faris, Ebü’l-Hüseyin Ahmed,’ Mu‘cemu Mekāyīsi’l- Luga, Beyrut 1999, I, 133; Firüzâbâdi,
Kâmûsü'l- Muhit, IV,194.
47
Tevbe,9/6.
48
Duhan,44/51.
49
Ali İmran, 3/96-97.
50
Ankebut,29/67.
51
Bakara,2/125; Ali İmran,3/154.
52
Ayrıca Bk. İsfahânî, Müfredatü’l- Kur’an, s. 90-91.
53
Yusuf,21/17.
54
Saffat,37/52.
55
Bakara,2/8.
56
Nahl,16/106.
46
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Sonuç olarak burada zikrettiğimiz ayetlerden hareketle iman kelimesinin isim olarak
Kuran'da, iman etme, iman eden, inanan, tasdik, farzlar, namaz, güvenli, güvenli mekân, dil
ile ikrar, tevhid, emanet, insanın sorumlu olduğu şey, Allah'ın Esma-i Hüsna’sından ve sure
isimlerinden birisi gibi çok geniş anlam ve içerikle kullanılan bir kavram olduğu
anlaşılmaktadır. Şimdi de iman kelimesinin fiil formlarında hangi manalarda kullanıldığını
belirlemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
İman Kelimesinin Kuran'da Fiil Formlarında Kullanımları
İman kelimesinin, Kuran'da mazi, müzari, emir ve nehiy gibi çeşitli fiil ölçülerine göre çok
farklı şekil ve manalarda kullanıldığı görülmektedir. İman kelimesi fiil kalıplarında dört
yüzden fazla yerde iman etmek, inanmak57 anlamlarında on altı ayette de güvenmek, güvenilir
olmak58 anlamlarında kullanılmaktadır. Yine iman kelimesi Kuran'da on sekiz yerde güvende
olmak, emin olmak59, on üç yerde korkusuz ve emniyet içinde olmak60, beş yerde de halkı
emniyet içinde olmak61, bir yerde de emin kılmak62 gibi farklı anlam ve içeriklerde
kullanıldığı görülmektedir. Bu genel değerlendirmeden sonra Kuran da iman kelimesinin
çeşitli fiil kiplerinde kullanımına ilişkin bazı ayetleri örnek olarak değerlendirmek istiyoruz:
"Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerinden küçük görülüp ezilen inanmışlara
dediler ki..."63
"Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette top yekün iman ederlerdi..."64
"Bunun üzerine Lut, Ona (İbrahim'e) iman etti..."65
"İman etmiş olan adam dedi ki..."66
"İnsanlardan öyle kimseler vardır ki kendileri iman etmiş olmadıkları halde, ‘’Allaha ve ahiret
gününe inandık’’ derler..."67
"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri;
Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler..."68
"Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz; birr (iyilik) değildir. Fakat birr, Allah'a, ahiret
gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman etmektir..."69

57

Bk.Bakara,2/3,4,8,9,13,14,25,26,41,55,62,75,76,82,85,88,91,100,103,104,121,126,136,137,153,165,172,177,1
78,183,186,208,212,213,214,218,221,228,232,249,253,254,256,257,260,264,267,277,278,282,285; Al-i İmran,
3/7,16,52,53,57,68,72,7,81,84,89,99,100,102,110,114,118,119,130,140,141,149,156,179,193,199,200;
Nisa,4/19,29,38,39,43,46,47,51,55,57,59,60,65,71,76,94,122,135,136,137,144,147,150,152,155,159,162,170,17
1,173,175;Maide,5/1,2,6,8,9,11,12,35,41,51,53,54,55,56,57,59,61,65,69,81,82,83,84,87,90,93,94,95,101,105,10
6,111;Enam,6/12,20,25,48,54,82,92,99,109,10,111,113,124,125,150,154,158; Diğer surelerdeki kullanımları için
bk. Abdülbaki, Mü'cemü'l- Müfehres, s. 81-88.
58
Bk. Bakara,2/283; Nisa,4/91;7/Araf,7/68; 12/Yusuf, 12/11,54,64; 26/Şuara,26/107,125,143,162,178,193;
Neml,27/39; Kasas,28/26; Duhan,44/18; Tekvir,81/21.
59
Bk. Bakra,2/196,239; Araf,7/99; Yusuf,12/99,107; Hicr,15/46,82; İsra,17/68,69; Şuara,26/146; Neml,27/89;
Kasas,28/31; Sebe,34/18,37; Duhan,44/55; Fetih,48/27; Mülk,67/16, 17.
60
Bk. Bakara,2/125; Ali İmran,3/97,154; Nisan,4/83; Enam,6/81,82; Araf,7/97,98; Enfal,8/11; Nahl,16/45;
Nur,24/55; Fussilet,41/40; Me'âic,70/28.
61
Bk. Bakara,2/126; İbrahim,14/35; Nahl,16/112; Kasas,28/57; Ankebut,29/67.
62
Bk. Kureyş,106/4.
63
7/Araf,75.
64
10/Yunus,99.
65
Ankebut,29/26.
66
Mü'min,40/30,38.
67
Bakara,2/8,62,126; Maide,5/69; Tevbe,9/18,19.
68
Bakara,2/285.
69
Bakara,2/177.
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Örnek olarak vermiş olduğumuz bu ayetlerde, iman kelimesi "amene" şeklinde (kipinde) mazi
fiil olarak; "inanmak", "iman etmek", "Allah'a ve ahirete inanmak" ve "iman esaslarına iman
etmek veya inanmak" manalarında kullanılmaktadır. Kuran'da, iman kelimesi en fazla mazi
fiil "amenü"70 kipinde "iman ettiler" veya "inandılar" anlamında geçtiği görülmektedir. Yine
aynı bağlamda:
"...Şüphesiz bizi doğruya ileten hayranlık verici bir Kuran dinledik de ona inandık. Artık,
Rabbimize hiçbir kimseyi asla ortak koşmayacağız."71
"Gerçekten biz hidayet rehberini (Kuran'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne
hakkının (ecrinin) eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."72 ayetlerinde ise
bazı cinlerin Kuran'ı işitip iman ettikleri ‘’amene’’ fiili ile ifade edilmektedir. Diğer bir ayette
ise, "... Batıla inanıp Allah'ı inkâr edenler var ya; işte onlar asıl ziyana uğrayacaklardır."73
şeklinde geçen "amenü" fiili batıla inanmak anlamında da kullanılmaktadır.
Muzari fiil ölçüsünde ise iman kelimesi Kuran'da "ye'menü"74, "yü'minü"75, "tü'minü"76,
"nü'minü"77 kiplerinde kullanıldığı görülmektedir. Kuran'ın muzari fiil kipinde amene
kelimesinin kullanımları için şu ayetler misal olarak verilebilir:
"Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular..."78
"Diğer birtakım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak
istediklerini göreceksin..."79 Bu ayetlerde "ye'menü" fiili herhangi bir şeyden "emin olmak"
manasında kullanılmaktadır.
"Kitap ehlinden öyleleri vardır ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a
derinden saygı duyarak inanırlar..."80
"... O halde Allah'a, bir de O'na ve sözlerine inanan Resulüne, O ümmi peygambere iman
edin..."81
"Deki: O, sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, Müminlere inanır (güvenir). İçinizden
inanan kimseler için bir rahmettir..."82
"Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerine hamd ederek tesbih
ederler, O'na inanırlar..."83 Örnek olarak verdiğimiz bu ayetlerde "yü'minü" fiili "inanmak",
"Allah'a, kitaplara, ayetlerine ve peygamberlerine inanmak", "iman etmek" anlamlarında
kullanılmaktadır.
"Onlara, insanların inandıkları gibi sizde iman edin denildiğinde..."84
"Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kuran'a) iman edin. Onu inkâr
edenlerin ilki olmayın..."85
70

Bk. Bakara,2/9,14,25,26,62,76,82,103,104,137,153,165,172,178,183,208,212,213. vb. için bk. Abdülbaki,
Mecmü'l- Müfehres, s. 82 vd.
71
Cin,72/1,2.
72
Cin,72/13.
73
Ankebut29/,52.
74
Bk. Araf,7/99; Nisa,4/91.
75
Bk. Bakra,2/232,256,264; Ali İmran,3/199. vb. kullanımlar için bk. Abdülbaki, Mü'cemü'l- Müfehres, s. 8688.
76
Bakara,2/260; Maide,5/41; Yunus,10/100. aynı kipte kullanım için bk. Abdülbaki, Mü'cemü'l- Müfehres, s. 86.
77
Bk. Bakara,2/13,55,91; Ali İmran,3/183; Nisa,4/150; Maide,5/84; Enam,6/124; Tevbe,9/94; İsra,17/90,93;
Mü'minûn,23/47; Şuara,26/111; Sebe,34/31; Araf,7/134.
78
Araf,7/99.
79
4/Nisa,91.
80
Ali İmran,3/199.
81
Araf,7/158.
82
Mümin,40/7.
83
Mümin,40/7.
84
Bakara,2/13.
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"Onlara, Allah'ın indirdiğine (Kuran'a) iman edin denilince, biz sadece bize indirilene
(Tevrat'a) inanırız..."86 Bu ayetlerinde iman kavramı emir kipinde "iman edin" anlamında
kullanılırken, "Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın..."87 ayetinde ise nehiy sığasında
kullanılmıştır.
Yukarıda örnek olarak verdiğimiz ayetlerde görüldüğü gibi mazi, muzari, emir ve nehiy fiil
kiplerinde kullanılan iman kelimesi ve türevleri, iman etmek, inanmak, emin olmak,
güvenmek, iman esaslarına ve peygamberlere inanmak gibi çeşitli manalara geldiği
görülmektedir.
Sonuç olarak Kuran'da, iman kavramının isim olarak zikredilişi ile fiil şeklinde kullanılışı
arasında anlam bakımından önemli bir fark olup olmadığı hususuna açıklık getirmek gerekir.
Zira Kuran'da iman kavramı isim olarak kullanıldığında, iman fiilinin sabit ve devamlı
olduğu, fiil olarak zikredildiğinde ise bu iman eyleminin, sabit, sürekli ve daimî olmadığı
anlaşılmaktadır. Yani bu durumda isim ile ifade edilen iman, fiil ile anlatılmaya çalışılan
imandan daha sabit ve süreklidir. Bu hususu Kuran'ı Kerim:
"...Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse..."88,
"...Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve Onu gönlünüze güzel göstermiş..."89 ve "...Henüz
iman kalplerinize girmedi (yerleşmedi)..."90,
"...İşte onların kalbine Allah imanı yazmıştır..."91 gibi ayetlerle dikkat çekmektedir.
İman kelimesi ile aynı anlam içeriğine sahip olduğu ifade edilen tasdik kelimesi zikrettiğimiz
manada kullanılmamıştır. Halbuki tasdik kelimesi Kuran'da başka yerlerde geçmektedir.92
Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. Yüce Allah niçin iman kelimesini seçti de iman
kelimesiyle aynı anlama geldiği söylenilen tasdik kelimesini seçmedi. İman kelimesinin lügat
anlamını incelerken onu emn kökünden geldiğini, amene bihi'nin de "Onun ile yalancı
olmaktan kurtulup güven halinde olma’’ manasına geldiğini belirtmiştik. Tasdikte duygusal
güven durumunun ikinci planda olduğunu da zikretmiştik. İbn Teymiyye de bu iki kelime
arasındaki nüans farkına dikkat çeker. O'na göre gayba taalluk eden hususlarda iman kelimesi
kullanılırken, tasdik ise görünür bir olguya dair verilen haberi doğrulamakta kullanılır. İman
kelimesinde gaybla ilgili habere güven söz konusudur. Aynı durum tasdikte yoktur.93 İman
kavramını daha iyi anlamak için onun kalple olan ilişkisini de dikkate almamız gerekir.
Kuran'da birçok ayette iman kalbe ait bir durum olarak zikredilmektedir.94 Maide suresinin
41. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
"Ey Resul, kalpleri inanmamışken, ağızlarıyla inandık diyenler, Yahudilerden yalana kulak
verenler ve başka bir topluluk hesabına casusluk edenlerden inkara koşanlar seni üzmesin..."
ayetinde görüldüğü üzere iman kalbin bir eylemi olarak zikredilmektedir. Kalben inanmayıp
dili ile inandık diyenlerin imanı kabul görmemektedir. Peki burada ifade edilen kalp kelimesi
neyi ifade etmektedir? Akletme ve duygu mahalli olarak kullanılan kalp, iman söz konusu
olunca hangi anlamdadır? Akletme merkezi midir, yoksa duygu merkezi midir?

85

Bakara, 2/41.
Bakara, 2/91.
87
Ali İmran,3/73.
88
Nahl,16/106.
89
Hucurat,49/7.
90
Hucurat,49/14.
91
Mücadele,58/22.
92
Bk. Yunus,10/37; 12/Yusuf,12/11.
93
Toshihiko ızutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, (çev. Selahattin Ayaz), İstanbul 1984,
s.22.
94
Bk. Maide 5/41; Nahl,16/106; Mücadele,58/22; Hucurat,49/14.
86
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Bu soruya Nahl suresinin 103. ayetinden hareketle cevap vermek daha isabetli olacaktır. Bu
ayette Yüce Allah şöyle demektedir:
"Kalbi imanla dolu olduğu halde zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra, Allah'ı
inkâr edip, gönlünü kafirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır, büyük azap da onlar
içindir." Bu ayetin Ammar b. Yasir hakkında nazil olduğu müfessirlerce belirtilmektedir.
Ammar b. Yasir müşriklerin zorlamalarına dayanamamış, küfür kelimelerini söylemiştir.
Kalbi ise bu durumda iken imanla doludur.
Ammar olayı Hz. Peygamber'e aktarıldığında bu ayet nazil olmuştur.95 Bu ayette de imanın
kalbe ait bir olgu olduğu açıkça görülmektedir. Yine bu bağlamda Kuran, iman etmeyi ve
inanları nitelemek için "doğru söylemek" anlamındaki sıdk kökünün, ayrıca kalbin iman
sayesinde huzura kavuşmasını ifade etmek için "şüpheden uzak olarak bilmek" manasında
yakn (yakin) kökünün türevleri96 ve "huzur bulmak, güven duymak" manasındaki itminan
kavramlarını da kullanır.97 Kuran'da kalbe ait bir kavram olarak zikredilen itminan kavramı
sözlükte; sükuna ermek, endişesiz olmak, sebat etmek, emniyette olmak, güvende olmak,
sakin olmak ve kararlı bir hale ulaşmak manasıyla açıklanmaktadır.98 Böylece itminan
kelimesinin duygusal bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. İman kavramında da duygusal bir
yön bulunduğunu daha önce ifade etmiştik. İman da inanılacak şey hakkında güven duymaktı.
Kalp kelimesi de bu kelimelerle birlikte zikredildiğine göre kalbin zikrettiğimiz ayetler de
duygu mahalli olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Kalp
kelimesi akletme merkezi olarak kullanılmış olamaz mı? Bu suali cevaplamak için mantıktaki
tasdik konusuna girmekte yarar görüyoruz.
Mantıkçılar bilgiyi (ilmi) tarif ederken, onu tasavvur ve tasdik olmak üzere ikiye ayırıyorlardı.
Dikkat edileceği üzere tasavvur ve iman olarak değil. Bu tahta siyahtır dediğimizde,
gözümüzün önündeki tahtanın zihnimizde canlanması, siyah mefhumunun bunu takip etmesi
ve birbiriyle bağlantının oluşması tasavvurdur. Siyahlığın tahtaya yüklenmesi, bir başka
deyişle, tahta hakkında onun siyahlığına dair bir hüküm vermek ise tasdik manasına
gelmektedir. Fakat burada tahtanın siyahlığının kabul edilmesi doğrudan olmaktadır. Yani
zihin tahtanın siyahlığını iradi olarak değil, doğrudan kabul etmektedir. Zihnimiz onu
algıladıktan sonra, o konuda hüküm vermek için seçme yeteneği yoktur. Daha açık bir
ifadeyle söylemek gerekirse zihnin bilgi objesiyle karşı karşıya geldiğinde onu kabul etmekte
kayıtsızdır ve doğrudan onu kabul etmek durumundadır. Açıklanan bu tasdik kavramı imanın
oluşması için yeterli olmamaktadır. Zira Kuran'da bildirildiği üzere, Hz. Peygamber'i (ya da
Kuran'ı) bilip de iman etmeyen kitap ehlinin durumu gibi. Bakara Suresinin 146. ayetinde
Yüce Allah şöyle buyurur: "Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'i (veya Beytü’lHaram'ın bütün peygamberlerin kıblegahı olduğunu) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar
(bilirler)..." Yine Bakara Suresinin 89. ayetinde, Yahudilerin durumu anlatılırken şöyle
denmektedir:
"Kendilerine ellerindekini (Tevrat'ı) tasdik eden bir kitap (Kuran) gelince onu inkâr ettiler.
Oysa daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkarcılara (Arap müşriklerine) karşı
yardım istiyorlardı. Tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince onu inkâr ettiler..."
95
Bk. Maturidi, Ebu Mansur, Te'vilatü'l- Kuran, Mizan Yayınevi, İstanbul 2005, VIII, 197-198; İbn Kesir,
Ebu'l-Fida, İsmail b. Hatip Ebi Hafs Ömer, Tefsirü'l-Kur'ani'l-Azim, Beyrut, 1983, II,587-588; Fahreddin Razi,
Mefatihü’l -Gayb, Beyrut 1981, XX,123, vd.; Zemahşeri, Tefsirü’l-Keşşaf, s.584; M. Hamdi Yazır, Hak Dini
Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, V, 31.
96
Bk. 2/Bakara,4; 5/Maide,50.
97
Bk. Bakara,2/260; Rad,13/28; Enfal,8/10; Fecr,89/27; Nisa,4/103.
98
Bk.Mustafa-vd., Mü'cemü’l- Vasit, II, 566-567; İsfahani, Müfredatü’l- Kurân, s.524-525; Luvîs Mâlûf, elMüncid, Beyrut 1986, s.473; Mevlüt Sarı, el- Mevarid (Arapça-Türkçe Lügat) Bahar Yayınları, İstanbul
1982,Mevarid, s.940.
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Eğer bilmek iman olmuş olsaydı, ayetlerde zikri geçen kitap ehlinin de iman etmiş olması
gerekirdi. Demek ki iman salt bilgiden ibaret değildir. Bu bağlamda imanın sadece bilgiden
ibaret olduğunu söyleyenleri İmam Maturidi şöyle eleştirmektedir. Sözlükte iman, tasdik;
küfür ise tekzip etmek iken, bilginin zıddı, küfür veya tekzip değil, bilmemek (nükret,
cehalet)tir. Bir şeyi bilmeyen kimse onu tekzip eden konumunda değildir. Dolayısıyla böyle
biri, o şeyi tekzip etmekle nitelendirilemez. Öyle anlaşılıyor ki, iman için bilgiden öte kalple
gerçekleşen bir tasdik olgusu söz konusudur. Bununla birlikte bilgi de önemlidir.
Çünkü bilgi, tasdike yönelten, yönlendiren çok önemli bir etkendir (sebeptir). Nitekim
çoğunlukla da bilgisizlik tekzip ve inkara sevk etmektedir.99 Yapılan bu açıklamalardan
hareketle imanın oluşumunu daha iyi açıklayabiliriz. Ayetlerde geçen kalp kelimesinin iki
işlevi olduğu anlaşılmaktadır. Birisi akletmek diğeri ise duygulanmaktır. Akletmenin bilmek
ile ilgili ilişkisi (ilgisi) açıktır. Kalbin bu işlevi, bilmenin objesinden ona doğru
gerçekleşmektedir. Bu durumda kalp o objeyi kabul etmek hususunda kayıtsızdır. Yani onu
doğrudan kabul etmektedir. Yahudilerin, Hz. Peygamber'i bilmeleri bu türdendir. Onlar
Tevrat'taki bilgilerle Hz. Peygamber'i karşılaştırmakta, veriler birebir örtüşünce onun vaat
edilen peygamber olduğunu bilmekteydiler. İşte bu bilgi iman olmamaktadır. İmanın oluşması
için kalbin ikinci işlevinin devreye girmesi zorunludur. Bu kalpten imanın objesine doğru bir
harekettir. Kalbin bu yönelişinde, hareketinde iradenin ve duygulanmanın rolü, etkisi vardır.
Bir başka deyişle insan kendi seçimi (iradesi) ile nefsini inanılacak değerlere nispet etmekte,
böylece iman kelimesinin de işaret ettiği gibi güven hali, durumu hasıl olmaktadır. Bu güven
iman dairesine mensubiyet duygusudur. Dolayısıyla böylece duygu merkezi olan kalp imanla
ilgili işlevini yerine getirmiş olmaktadır. İmanın oluşumunda en önemli unsurun irade ve iman
dairesine mensubiyet duygusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda iradenin görevi iman
dairesine mensubiyet duygusu kazandırmaktır. Eğer bu duygu Müslüman bir toplumda
doğuştan bulunmakla hasıl olmuşsa iradenin vazifesi önceden hasıl olmuş demektir. İman
kavramındaki bu irade ve duygu olgusuna İslam Alimleri de dikkat çekmişlerdir. Taftazani
iman kelimesini açıklarken onun Farsça karşılığının gireviden ( )ﻛﺮﻭﻳﺪﻥolduğunu söyler.
Farsça da "gireviden" kelimesi; "inanmak, tasdik etmek, boyun eğmek, tabi olmak,
doğurmak" gibi anlamlara gelmektedir.100 Gireviden kelimesi Ferheng-i Ziya'da ise; "bir
kimsenin muhabbetine içten bağlanmak" şeklinde açıklanmaktadır.101 Yine Taftazani iman
kelimesini açıklarken "izan" kelimesini kullanır.102 İzan, iradeyi kullanarak kalbin bir şeye
tereddütten sonra bağlanmasıdır.103
Sonuç
Netice itibariyle Kuran’ın kastettiği iman, yüce yaratıcıya karşı boyun eğmenin, ondan
gelenleri kabul edip uymanın ifadesidir. Yani Kuran'da iman kalbe atfedilen bir eylem (olgu)
olmakla birlikte104 cennet ehlini iman ve salih amel sahiplerinin teşkil edeceği belirtilerek105,
imanla ilahi buyruklara uymak arasında sıkı bir ilişki, bağlantı bulunduğuna dikkat
çekilmektedir.
99
Matüridi, Ebu Mansûr Muhammed b. Muhammed Kitabü’t-Tevhid, nşr: Fethullah Huleyf, Beyrut 1970, s.380;
Nesefi, Ebu’l-Muin Meymun b. Muhammed , Tabsıratu’l-Edille, Ankara 1993-2003, II,415.
100
Taftazani, Kelam İlmi ve İslam Akaidi (Şerhu'l-Akaid), haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul
2013, s.222; Taftazani, Mesud b. Ömer, Şerhu-l Makasid, Beyrut 1998, V,185.
101
Ziya Şükun, Ferheng-i Ziya, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1984, III, 1667.
102
Taftazani, Şerhu'l Makasıd, V, 175.
103
Cürcani, Tarifat, s.6; Hüseyin Atay, Kuran'a Göre İman Esasları, Ankara 1961, s.3.
104
Bk. Hucurat,49/14; Mücadele,58/22.
105
Bk. Bakara,2/82.
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Yine bu bağlamda, Kuran; müminlerin Allah'tan başka bir tanrıya tapmamak, onun haram
kıldığı cana kıymamak ve zina etmemek gibi yasaklara uydukları106, oruç tutmak, namaz
kılmak, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek gibi buyrukları yerine getirdikleri107
belirtilmektedir. Böylece iradeye dayalı imanın ilahi rızaya uygun düşen eylemlerle
tamamlanmasının gerekliliğine vurgu yapılır. Gerçek müminler Allah anıldığı zaman
yürekleri titreyen, ayetleri okunduğunda imanları artan (kuvvetlenen) ve yalnız Rablerine
güvenen, dayanan, namazlarını kılan ve servetlerinden Allah yolunda harcayan (tasadduk
eden) kimseler olarak tavsif edilirler.108
Bu bağlamda Yüce Allah tarafından görevlendirilen Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin
adının İslam olması, Yüce Allah'ın, İslam'ı katındaki tek din olarak belirtmesi109 ve
insanlardan Müslüman olarak ölmelerini istemesi iman kavramıyla ilgili önemli bir husus olsa
gerektir. Nitekim İslam da alçak gönüllülük ile boyun eğme, teslim olma anlamlarına
gelmektedir.110
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İMAN ETME AÇISINDAN BİLGİNİN FONKSİYONELLİĞİ
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ORCID: 0000-0001-7031-5663
ÖZET
Bilgi ve iman insanın insan olmasını sağlayan en önemli kavramların başında gelmektedir.
Tabiatıyla iman ve bilgi arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulması, her şeyden önce bu
iki insani olgunun doğru anlaşılmasına bağlıdır. Kelam biliminde imanın tasdike bağlı oluşu,
onun bilgi ile olan ilişkisini gösterir. Tasdikin geçerli olabilmesi için elimizde sağlam ve
yeterli delillerin bulunması gerekmektedir. Zira bilgi sahibi olmak ve temelde zihinsel
süreçleri çalıştırarak iman etmek, inanmak insanın en temel vasfıdır. Zihinsel süreçlerden
geçerek gerçekleştiği için iman, psikolojik bir bağlılığın ötesinde bilgi temelli bir akletme
sürecinin sonunda ortaya çıkar. İnsana kalemle yazmayı, isimleri ve kelimeleri öğreten Allah
insanın kendisine bağlılığının bilgi temelinde gerçekleşmesini istemektedir.
Neticede, İslam’ın inanç ilkeleri olarak belirlediği her şey, bilgiye dayalı, aklî süreçlerden
geçmekte ve ondan sonra akîde olarak kabul edilmektedir. Bilgisel temelden yoksun bir
bağlılığı Kur’an, zayıf ve güvensiz örümcek ağına (evine) benzetmektedir. Buradan hareketle
inancı, salt duygusal bir bağlılık olarak görmek veya tanımlamak, inanmanın duygusal ve
irrasyonel bir bağlanma hali olduğunu iddia eden, Hıristiyanlığın ve pozitivizmin tuzağına
düşmek olsa gerek. Dolayısıyla her ne kadar Kuran'a göre bilgi iman olmasa da yani imanın
özünü oluşturmasa da ya da iman için mutlak yeter sebep olmasa da imanın
gerçekleşmesinde, güçlenmesinde etkin olan en önemli sebeplerin başında gelmektedir.
Bilgisizlik ve cehaletin ise küfrün, inkarın ve yalanlamanın nedenlerinden biri olduğu ve inkâr
etmeyi kolaylaştırdığı görülür. Bu bağlamda bilgi imanı destekleyen, besleyen önemli bir
unsurdur.
Bu çalışmayı yaparken kelimelerin asıl (kök) manalarından ve sözlük anlamlarından
hareketle, çalışmamızla ilgili problemleri anlamaya, çözmeye çalıştık. Bunu yaparken başta
Kuran'a, Klasik Kuran Tefsirlerine, Kelam Kitaplarına, sözlüklere ve konumuzla ilgili çağdaş
ve güncel çalışmalara, araştırmalara müracaat etmeye azami derecede dikkat ettik.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, İnsan, İman, Akide, Bilgi
FUNCTIONALITY OF KNOWLEDGE IN TERMS OF BELIEVING
ABSTRACT
Knowledge and faith are among the most important concepts that enable people to be human.
Naturally, establishing a healthy relationship between faith and knowledge depends, first of
all, on the correct understanding of these two human facts. In ʿIlm al-Kalām faith's
dependence on the confirmation indicates its relationship with knowledge. In order for the
attestation to be valid, we must have strong and sufficient evidence. Because having
knowledge and basically believing by running mental processes are the most basic qualities of
human beings. Since it is realized through mental processes, faith emerges at the end of a
knowledge-based reasoning process beyond a psychological commitment. God, who teaches
man to write with a pen, names and words, wants man's devotion to Himself to be realized on
the basis of knowledge.
As a result, everything that Islam determines as the principles of belief goes through
knowledge-based, rational processes and is then accepted as aqidah.
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The Qur'an compares a devotion out of knowledge with a weak and insecure spider web
(house). From this point of view, seeing or defining belief as a purely emotional commitment
must be falling into the trap of Christianity and positivism, which claim that belief is an
emotional and irrational state of attachment. Therefore, even though, according to the Qur'an,
knowledge is not faith, that is, it does not constitute the essence of faith or it is not an absolute
sufficient reason for faith, it is one of the most important reasons that are effective in the
realization and strengthening of faith. It is seen that lack of knowledge and ignorance are one
of the causes of blasphemy, rejection and denial and also facilitator of denial. In this context,
knowledge is an important element that supports and nurtures faith.
Through this study, we tried to understand and solve the problems related to our study based
on the original (root) meanings of the words and their dictionary meanings. While doing this,
we paid the utmost attention to the Qur'an, Classical Qur'an Commentaries, Kalam Books,
dictionaries, and applying to contemporary and current studies and researches related to our
subject.
Keywords: The Quran, Human, Faith, Aqidah, Knowledge.
Giriş
"Bilgi-iman ilişkisi" bilgi teorisinin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri olma
özelliğini sürekli olarak daima muhafaza etmiştir. İnsanlığın engin düşünsel tarihi
tecrübesinde bilgi-iman ayrımını savunan ve bu iddiasını temellendirmeye, bilgiyi imandan
soyutlamaya çalışanlar olduğu gibi, bilgi-iman ilişkisinin birlikteliğini iddia eden, bilginin
imana sevk ettiğini, başka bir deyimle imanın bilgiye dayandığını savunanlar da
olmuştur.1Ayrıca her dinde imanın bilgiyle uzak veya yakın bir ilişki içinde olduğu hususu
herkesin malumudur. Allah'ın varlığına inanmanın makul sebeplere dayandığını, yani imanın
akli (rasyonel) bir kabullenme olduğunu öne süren düşünceler oldukça çeşitlidir. Bu çeşitlilik,
farklılık karşımıza hem bir bilgi zenginliği çıkarmakta hem de iman ve inanma olgusunun
açıklamasını belli ölçüde güçleştirmektedir. Çağdaş dini tefekküre, düşünceye aşina olan
herkesin bildiği gibi, bugün batı kültür vasatında dinle ilgili ciddi teemmül ve tefekküre
birbirinden farklı iki düşünce akımı yön vermiştir. Bunlardan birincisi, bilim adamlarının
gayet başarılı bir şekilde ortaya koydukları modern bilgi birikimine başvurmak suretiyle dini
inançların, özellikle de Allah'ın varlığına dair iddiaların akli, bilgisel bir temele dayandığını
ortaya koyan; diğeri ise, tamamen "imancı" (fideist) bir anlayışı, tutumu benimseyerek dinin
rasyonel (akli) olduğu iddiasını tümüyle reddeden anlayıştır. Aslında her iki akımda düşünce
tarihinde yeni değildir. Onların köklerini akıl-sezgi ve akıl-vahiy mücadelesinde görmek
mümkündür.2 İmancılığın yani fideizmin önde gelen filozoflarından Saint Augustinus ve
Pascal, imanda önemli olanın ilahi otoriteye ve O'nun yönlendirmesine uyarak inanmak
olduğunu ifade ederler. Onlara göre anlamak için önce kabul etmek gerekir. Yani iman etmek,
inanmak, anlama ve bilmenin ön şartıdır. Hatta Pascal imanı akla değil daha mistik bir anlam
yüklediği kalbe dayandırır ve orada bir "sezgisel makullük" görmek ister. O'na göre iman
Tanrının kalple bilinmesidir. Çünkü akla göre kalp daha derin bir sezme gücüne sahiptir.
Esasen bu görüşler, Gazali'nin düşünce sistematiğinde genellikle "dini tecrübe" olarak
adlandırılan yönteminin bir devamıdır.

1
2

Bk. Hanefi Özcan, Matüridi'de Bilgi Problemi, İFAV. Yay. İstanbul 1993, s.141, vd.
Mehmet Aydın, İslam'ın Evrenselliği, Ufuk Kitapları, İstanbul 2000. s.101.
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Nitekim inanç hayatının taklit, ilim ve zevk şeklinde üç safhada geliştiğini söyleyen Gazali
taklit safhasında akidenin tartışmasız kabul edilmesini, ilim safhasında insan, inancını makul
gerekçelere dayandırma yani akideyi delille, hüccetle destekleme ihtiyacını hisseder ve zevk
safhasında ise akidenin özüne nüfuz etmek, marifet seviyesine ulaşmayı öngörür. Bu marifet
yalnız bir bilme değil aynı zamanda bir yaşamadır. Dinde asıl olan müşahedeye dayalı olan
zevk derecesine ulaşmaktır.3 Sadece bu derecede kesin iman (yakin) hasıl olur.4
Bütün bu açıklamalardan sonra anlaşılıyor ki artık çağımızda iman söz konusu olunca katı bir
imancılık kadar katı bir akılcılık da zihinleri rahatsız ve meşgul etmektedir. Bu sebeple
imanın en azından aşırı iddialara kapılmadan, fakat bilinçli, düşünsel, fikirsel ve akli bir
faaliyet olduğunun da dile getirilmesi gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi ise ancak
tartışmalarda üzerinde durulması gereken temel noktalara "tenkitçi akılcılık" veya "tahlili
akılcılık" diye ifade edilebilecek çağdaş akılcılık açısından yaklaşmakla mümkündür. Çünkü
bunun dışındaki yaklaşımlar problemin çözümüne katkıda bulunmaktan çok onu daha
karmaşık hale getirmekte ve hatta çözülemez bir noktaya götürmektedir. Tenkitçi akılcılığa
göre irrasyonel olma bakımından dini dogmatizm ile Kant'ın "dogmatik inançsızlık" dediği
tavır arasında esasta hiçbir fark yoktur. Kesin ve bağlayıcı sonuca ulaşmanın imkânsız
olduğunu peşinen bilmek ve kabul etmek kaydıyla dini inanç sistemlerinin rasyonel (akli) bir
tahlile tabi tutulması mümkündür.5 Nitekim Gazali ve Descartes gibi çok sayıda alim ve
düşünür inanmanın fıtri olduğunu savunmuşsa da tarih boyunca imanın lehinde ve aleyhinde
çeşitli iddialar ileri sürülmüş olup bunların hiçbiri tartışmayı iman ve inkâr yönünde
noktalayan bir kesinlikte görülmemiştir. Esasen Kuran'da imanla ilgili konuların gayb alanı
görülmesi6 sırf akıl ve bilim kanalıyla böyle bir sonuca ulaşmanın imkânsız olmasından ileri
gelmektedir. Ayrıca bunun nedeni dini sorumlulukların bir özgürlük alanı olmasıyla da
alakalıdır. Çünkü bilimsel sonuçların kabulünde özgürlükten söz edilemez. Buna karşılık
imana dair olanları da dahil olmak üzere bütün dinsel emirler, insanın aynı zamanda bu
buyruklara uyup uymama noktasında özgür olduğunu, bundan dolayı da sorumluluğu
bulunduğunu zımnen ifade etmektedir.7 Öte yandan akıl üstülükle akla aykırılık farklı şeyler
olduğu halde batı düşünce geleneğinde, imanla akıl ve mantığa uygunluk zaman zaman karşı
karşıya getirilmiş; ateistler, "inanmıyorum çünkü saçma" derken, bir çok Hıristiyan
ilahiyatçıda, "inanıyorum çünkü saçma" demiştir.8 İslam düşünce geleneğinde bu iki ekstrem
düşünce biçimine rastlanmaz.
Kur’an-nın Bilgiye Atfettiği Değer
Bu bağlamda Kuran'ı Kerim iman konularını gayb alanı olarak ifade etmekle birlikte insanın,
varlık ve var oluş üzerine analitik bakış ve değerlendirmeler yaparak başta Allah'a ve ahiret
olmak üzere imani konulara, esaslara inanmanın doğru, inkarın ve tekzibin ise yanlış olduğu
sonucuna varabileceğini kabul eden, onaylayan bir üslup kullanır.9Bir mümin bu şekilde
varlık ve var oluşu Allah'ın varlığı ile anlamlı kıldığında, bu kabulü çürütecek hiçbir bilgisel
ve akli delil ile karşılaşmaz. Dolayısıyla Kuran'ın bu üslubu, bilgi ile iman arasında çok sıkı
bir ilişkinin mevcut olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her ne kadar mahiyetleri farklı iki
fenomen olsa da ortak özellikleri olan insani olgulardır.
3

Bk. Gazali, Muhammed b. Muhammed, İlcâmu'l- Avam, (çev. S. Ünal), İzmir 1987, s. 127-130.
Mehmet Aydın, Din Felsefesi, D.E.Ü. Matbaası,İzmir 1990, s. 16,67.
5
Hanifi Özcan, ‘’Din Felsefesi’’ md., DİA., İstanbul 2000, XXII,218.
6
Bk. Bakara,2/3.
7
Bk. Özcan,’’ Din Felsefesi ‘’md., DİA., XXII,218.
8
Aydın, Din Felsefesi, s.18.
9
Bk. Fussilet,41/53; Bakara,2/164; Enam,6/95-99; Araf,7/179; Gaşiye,88/17 vd.
4
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Zira iman, inançla başlayan ve bilgiyle devam eden sürecin "tasdik" ile karar verme noktasına
ulaşmasıdır. Bu yönüyle iman, bir çeşit bilgi ve bir anlamda bir çeşit tecrübi bir olgudur. Bu
anlamda birer insan eylemi olan bu iki kavram, birbirini destekleyen, etkileyen, besleyen iki
kaynak konumundadır.
İmanın tanımında temel unsur olarak yer alan "tasdik" imanın zihni yönünü, yani inanca ve
bilgiye dayanan yönünü ifade ettiği gibi, onları aşan ve hakikatin samimi olarak benimsenip
özümlenmesini (içselleştirilmesini) ve gereğinin yapılmasını, dolayısıyla insan hayatına nüfuz
edip onu yönlendirmesini gerektiren yönünü de ifade etmektedir.10 Çünkü tasdik, ancak belli
derecede bir bilgi ile gerçekleşebilir. Dolayısıyla bilinmeyen bir şey tasdik edilemez. Yani
hakkında hiçbir bilgi ve malumata sahip olmadığımız bir şeyi tasdik etmemiz söz konusu
olmadığı gibi, henüz bir ön kabul aşamasına gelmemiş bir sorunu tetkik edip, araştırıp
bilgilenme ihtiyacı içinde olmak da söz konusu değildir. Tasdikin bilgiye dayanmaması, bir
şeyin bilinmeden, cahilce kabullenilmesi manasına gelir ki, bu bir anlamda körü körüne
cehalete dayanan bir iman olur ki bu durum imanın mahiyetiyle çelişir. İmanın temel yapı taşı
olan tasdik, bir çeşit bilgidir. Yani öncelikle tanıma ve bilmeyi, kendine mal etmeyi, yani
benimsemeyi, doğrulamayı, teyit etme ve ispat etmeyi gerçekleştirme kararlılığı anlamına
gelmektedir.11 Tasdik teriminin bilinen anlamları yanında, özellikle kognitif (bilişsel;anlama
ve idrak yeteneğine ilişkin) muhtevasına yapılan vurgu, iman bilgi ilişkisini belirleme ve
temel iman önermelerinin bilişselliğini tayin etme açısından da önemlidir. İmanın daha
başlangıçta bilgiye dayalı bir süreç olduğunu gösterir. Bu ilave anlamıyla birlikte artık iman,
Allah'ın varlığını, uluhiyetini ve niteliklerini bilmek/marifet veya kalpteki (nefs) marifeti,
güveni, teslimiyeti, sevgiyi, samimiyeti, kesinliği de kapsayan bir tasdiktir. Bu sebeple imanı
bilgi ile özdeşleştiren düşünürler, bilginin tasdiki öncelediği kanaati taşırlar.12
Felsefi bir ifadeyle söyleyecek olursak, Kuran'da anlatılan, ortaya konan imanın "kognitif"
(bilgi ve fikirle ilgili) bir yanı olsa da imanın bilgi ile özdeşleştirebileceği anlamına
gelmemelidir. Yani imanın duygusal bir kabul, onay yönünün, içeriğinin bulunduğunu da göz
ardı edilmemesi gereken bir husustur. Zira imanın temellendirilmesi aşamasında kendisinden
söz edilen bilgi, nesnesine gidilebilen, doğrulanmış bir bilgide değildir. Eğer doğrulanmış bir
bilgi olsa iman, iman olmaktan çıkar bilgi olurdu. Yani olsa olsa iman nesnesi hakkında
bilgiden bahsedebiliriz.13 Her iman, bilgiyle az veya çok, sağlam (kuvvetli) veya zayıf
temellendirilmiş bir "inanca’’ dayanır. İnanç ise bir imkânın belirli bir durumda gerçekleşme
(gerçekleşmeme)'sine ya da bir şeyin (nesnenin) gerçek olma (olmama)'sı hakkındaki kesin
bir hükümdür. Kesin hüküm inancın belirleyici en temel unsurudur.14İslam düşünce tarihinde
imanın bilgi ile olan ilişkisinden ilk bahseden ve imanı "marifet (bilmek)" olarak tanımlayan
"Mürcie" kelam ekolü olmuştur. Bu ekolün devamı niteliğinde olan Cehm b. Safvan ve onun
takipçileri, bunlara daha sonra Cehm b. Safvan’a nisbetle Cehmiyye, insan fiillerinde insanın
rolü, iradesi, sorumluluk ve hürriyetini kabul etmemeleri nedeniyle de Cebriyye olarak
isimlendirilen bu grup imanı, irade ve kalp fiilleri olmaksızın, Allah'ı, Resullerini ve
peygamberlerin getirmiş olduğu şeyleri icmalen bilmek (marifet) olarak tanımlamışlardır. Bu
anlayışı benimseyenler, imanın karşıtı olan küfrü bilgisizlik manasına gelen "cehl"
kelimesiyle ifade etmişlerdirler.15
10

Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, İFAV. Yay., İstanbul 2016, s.86.
Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, s.85.
12
Ramazan Altıntaş- vd., (edt. Şaban Ali Düzgün), Kelam El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, s.295.
13
İlhami Güler, Sabit Şeriat Dinamik Din, Ankara Okulu Yay. Ankara 1999, s.40.
14
İnancın farklı tanımları için bkz. Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, s.57 vd.
15
Bk. Matüridi, Ebu Mansûr Muhammed b. Muhammed Kitabü’t-Tevhid, nşr: Fethullah Huleyf, Beyrut 1970,
s.373,380 ; Nesefi, Ebu’l-Muin Meymun b. Muhammed , Tabsıratu’l-Edille, Ankara 1993-2003, II,405;
11
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Fakat bazı mürci kelamcıların iman tanımı içerisine, marifet (bilgi) ile birlikte, iradeyi,
Allah'a karşı istikbar ve tekebbürü terk etmeyi, Allah'ı sevme, saygı duyma, boyun eğme vb.
kalp fiillerini de kattıkları görülmektedir.16 Bunlara karşılık İmam Ebu Hanife ve Maturidi
geleneği "iman" ile "marifet" (bilgi) arasında organik bir bağ olduğunu kabul etmekle birlikte,
imanın salt bilgi olmadığını söyleyerek bilgi-iman ayrımına dikkat çekmişlerdir. Bu ayrım
bilgiyi imandan tamamen soyutlamak manasına da gelmemektedir. Çünkü bu geleneğe göre
bilgi ile iman arasındaki bağıntı, ilişki, yüzeysel, sığ, kaba bir ilişki değildir. Zira Ebu Hanife
ve Maturidi geleneğinin iman tanımında bilgi kavramı ile ilgili içerik zaten mevcuttur. Yani
bu geleneğe göre "iman, kalp ile tasdiktir."17 demek, imanın tarifinde bilgiye yer vermek
manasına gelmektedir. Çünkü "tasdik" epistemolojik bir kavram olup; "bir şeyin doğru ve
gerçek olduğunu kesin olarak belirtmeyi"18 ifade eder. Bizzat iman bilgi değildir. Fakat
"tasdik bilgiye dayanır. Maturidi'ye göre, tasdik, ancak bilgiden sonra olur. Bilinmeyen bir
şey tasdik edilemez."19Maturidi, imanın hakikatinin, bilgiden dolayı tasdik olduğunu söyler.20
Yani ona göre imanın hakikati nazarla, fikirle (bilgiyle) bilinir.21 Ebu Hanife'ye göre de
öncesinde bilgi bulunan bir tasdikle iman eden bireyin bilişsel durumu yakin düzeyindedir.
Böyle birinin imanı amellerdeki değişmelerden etkilenmez ve hiçbir şekilde kişiyi imanında
şüpheye düşürmez.22Ebu Hanife ve Maturidi geleneğini takip edenler imanın salt bilgi
olmayıp, kalbi bir tasdik olduğunu ortaya koyarken dile (semantik) dayalı bir açıklama
yaparlar. Onlara göre, imanın sözlük manası tasdiktir. Küfrün manası ise tekzip
(yalanlama)'tir. İman tasdik ise, onun zıddı da tekzip olur. İmanın karşıtı yalanlama olunca,
tekzibin karşıtının da tasdik olması gerekir. O halde tasdik ile iman sözlük manası bakımından
aynı manaya sahip olduğu gibi "tekzip" ile "küfür" de aynı manaya sahiptir. Fakat bilgisizlik
(cehl) tekzip (yalanlama) değildir. Çünkü bir şeyi bilmemek veya onu bilgi bakımından
yalanlamak onu inkâr değildir. Bu manada bilgisizlik (cehl), imanın karşıtı (zıddı) olamaz.
Bilakis cehl, bilginin zıddıdır. O halde iman bilgi değildir. Çünkü imanın karşıtı cehl değil,
yalanlama (tekzip)'dır. Şayet iman Mürcie'nin iddia ettiği gibi bilgi olsaydı, imanın zıddının
tekzip değil cehl (bilgisizlik) olması gerekirdi.23 Aynı zamanda bilgi, bazen bir sebep ve
gayret bulunmadan meydana gelebilir. Halbuki iman ve tasdik ancak bir irade, kesp ve gayret
ile karşıtı olan tekzibi terk etmekle olur.

Taftazânî, Mesud b. Ömer, Şerhu-l Makasid, Beyrut 1998, V, 176; İci, Adudiddin Abdurrahman b. Ahmed, elMevâkıf fi İlmi’l-Kelam, Beyrut, trz, s.384; Cürcani, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Şerhu'l- Mevakıf, (çev.
Ömer Türker), Türkiye Yazma Eserler Kurumu başkanlığı Yay. İstanbul 2015, III, 614; Pezdevi, Ebu’l-Yusr,
Muhammed, Ehl-i Sünnet Akaidi, (çev. Şerafeddin Gölcük), Kayıhan Yayınları, İstanbul 1988,s.210,212;
Sabuni, Nureddin, el- Bidayetü fi Usuli'd-Din, (thk. Bekir Topaloğlu), İFAV Yay., İstanbul 2015, s.86; Bağdadi,
Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed, el Fark Beyne'l- Fırak, (Mezhepler Farklar çev. Ethem Ruhi Fiğlalı), T.D.V.
Yayınları, Ankara 1991, s.148-149,151.
16
Bk. Nesefi, Tabsıratu'l- Edille, II,405; Taftazani, Şerhu'l- Makasıd, V, 176; Bağdadi, el Fark Beyne'l -Fırak,
s.149.
17
Bk. Ebu Hanife, Alim ve’l- Müteallim, (İmam’ı Azam’in Beş Eseri içinde orijinal Arapça metin, haz. ve çev.
Mustafa Öz), MÜİFAV Yayınları, İstanbul 2015, s.18; Maturidi, Ebu Mansur, Te'vilatü'l- Kuran, Mizan
Yayınevi, İstanbul 2005, I, 29; Nesefi, Tabsıratu’l-Edille, II, 406; İci, Mevakıf, s.384; Pezdevi, Ehl-i Sünnet
Akaidi, s.214.
18
Özcan, Maturidide Bilgi Problemi, s.141; Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, s.85.
19
Özcan, Maturidide Bilgi Problemi, s.141; Mâtürîdi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed es-Semerkandî,
Te’vilâtü’l-Kur’an, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Medine Bölümü, Yazma no: 180, Vr.256 b.
20
Maturidi, Tevilatü'l -Kuran, Vr. 81 b.
21
Maturidi, Kitabü't -Tevhid, s. 378.
22
Ebu Hanife, el- Vasiyye (İmamı Azamın Beş Eseri İçerisinde orijinal Arapça metin, haz.ve çev. Mustafa Öz),
İFAV Yayınları, İstanbul 2015, s.72.
23
Maturidi, Kitabü't- Tevhid, s.380; Nesefi, Tabsıratü'l -Edille, II,406; Maturidi, Tevilatü'l- Kuran, Vr. 146 a.
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İşte bu nedenden ötürü Maturidi, imanı bilgiyle nitelendirmediği gibi, iman salt bilgide
değildir der. Bilakis "iman tasdiktir" ısrarını sürdürür.24
Maturidi bu konudaki düşüncelerinin haklılığını göstermek için Kuran'dan da delil
getirir.Maturidi’ye göre; "Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan
sonra Allah'ı inkâr eden..."25 ibaresinin yer alması, imanın bilgi olmadığını gösterir. Eğer
kalpte iman değil de bilgi bulunmuş olsaydı, sonradan küfrün bilgiyi yok etmesi tasavvur
edilemezdi. Başka bir ifadeyle kalpte bilgi değil de iman bulunduğu için "imandan sonra
inkâr" dan söz edilmiştir. Çünkü "bilgi" den sonra inkar ve tekzip den söz edilemez.26Maturidi
söz konusu edilen iddiasına Kuran'dan delil aramayı sürdürerek Allah'ın, Hz. İbrahim'e;
"yoksa inanmıyor musun? deyip, "yoksa" bilmiyor musun?"27 dememesini de bir delil olarak
sunar.28 Yine bu bağlamda Maturidi, Resullerin hepsine birden iman ettikten sonra,
peygamberleri tek tek bilmenin iman şartı olmamasının da imanın bilgiden farklı bir şey
olduğunu ortaya koyduğunu söyler.29 Bundan dolayı Maturidi, "Resullerin hepsine iman
etmenin" uygun (caiz) olduğunu, fakat "peygamberlerin hepsini kalp ile bilmek" ifadesinin "
ise caiz olmadığını ifade eder.30 Matüridi'nin bu söylemlerinden anlaşılmaktadır ki
peygamberlere inanmak için onları ayrı ayrı bilmeye gerek olmadığı halde, peygamberler
hakkında bilgi verebilmek için onların ayrı ayrı bilinmelerinin gerekli olduğu düşüncesinden
hareketle, iman ile bilginin birbirinden farklı şeyler olduğu kanaatine sahip olmuştur.
Dolayısıyla Matüridi'ye göre iman, bilgi olmadığı için ister Allah'ın varlığına, birliğine, ister
bir hayatın yaşanacağına ya da Hz. Muhammed (sav)'in Allah'tan vahiy aldığına ilişkin olsun,
mahiyeti bilgi olarak idrak edilemeyen fakat varlığına, gerçekliğine, akli, mantıki, ahlaki ve
bilgisel deliller getirilebilen bir şeyi tasdik (kabul) etmektir.
Yine Matüridi'ye göre bilgi, her ne kadar mecazen iman olarak adlandırılmış olsa da gerçekte
iman bilgi değildir. Fakat bilgi tasdike sevk eden bir nedendir, tıpkı bilgisizliğin bazen
tekzibe, küfre sevk ettiği gibi.31 O halde imana bilgi isminin verilmesi, sebep yönündendir,
yoksa mahiyet yönünden değildir. Başka bir deyimle bilgi tasdike neden olduğu için imana
bilgi denilmiştir. Yoksa imanın mahiyeti, hakikati bilgi olduğu için değil.32Matüridi'ye göre,
bilgi ile tasdik, bilgisizlikle de tekzip olduğu için33, imanın bilgi olarak nitelenmesi demek,
imanın bilgi anında tasdik olması demektir. O halde imanın bilgi diye isimlendirilmesinin
sebebi, o anda bilginin tasdike sevk etmiş olmasıdır. Bu da tıpkı şunun gibi, imanın "Allah'ın
rahmeti" olarak vasıflandırılmasına benzemektedir.34 Tabiatıyla iman ne hibedir ne nimettir
ne rahmettir ve ne de bilgidir. Fakat iman ancak bilgiyle temellendirilen bilgiye dayanan bir
tasdiktir. Dolayısıyla bu söylenenlerden imanın mecazen bilgi olarak nitelendirilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.

24

Maturidi, Kitabü't- Tevhid, s.381; Maturidi, Tevilatü'l- Kuran, Vr. 146 a.; Nesefi, Tabsıratü'l- Edille, II, 406.
Nahl,16/106.
26
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.380.
27
Bkz.Bakara,2/260.
28
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.381.
29
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.380.
30
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.380.
31
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.380.
32
Maturidi, Kitabü't Tevhid, s.381.
33
Maturidi, Te'vilatü'l Kuran, Vr.233’a, 256b.
34
Maturidi, Kitabü’t Tevhid,, s.350, 380.
25
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İmam Matüridi'nin, bilgi temelli, bilgiye dayanan bir iman anlayışını ortaya koyarken hareket
noktası olarak kabul ettiği ilke; "bilgi tasdike götüren bir sebeptir, tıpkı bilgisizliğin bazen
tekzibe götüren bir sebep olduğu gibi" şeklindeki ifadesiyle, bilgi ile tasdik, bilgisizlik ile de
tekzip arasında sanki bir sebep-sonuç ilişkisinin bulunduğu çağrışımını ima eder biçimindeki
düşüncesinden hareketle, Matüridi'nin bilginin mutlak manada tasdike, bilgisizliğin de mutlak
anlamda tekzibe neden olduğu şeklinde bir manaya da alınmamalıdır. Eğer şayet Matüridi,
bilginin imana, bilgisizliğin de tekzibe götüren mutlak manada bir sebep olduğunu
düşünseydi, "bilgisizliğin bazen tekzibe sevk ettiğini" yani "bazen" kelimesini kurduğu cümle
içinde söyleme gereğini duymazdı. Zaten Matüridi, her bilenin bildiği şeyi tasdik etmekle
nitelendirilemeyeceği gibi, bir şeyi bilmeyen herkesin de bilmediği şeyi tekzip etmekle
vasıflandırılamayacağını söylemektedir.35 Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki bilgisizlik her
zaman küfre, tekzibe yol açmaz. Matüridi bu düşüncesini teyit etmek için, Bakara Suresinin
146. Ayetini; "O kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin alimleri (O peygamberi
(Muhammed'i) ya da Kâbe’nin bütün resullerin kıblesi olduğunu) oğullarını tanıdıkları gibi
bilirler. Fakat hakikat böyle iken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler."36 ayetini
delil olarak getirir. Nitekim bu ayette kitap ehlinin Hz. Peygamber'in özelliklerini kendi sahip
oldukları çocuklarından daha iyi tanımalarına, bilmelerine rağmen, Hz. Muhammed'in
peygamberliğini tasdik etmedikleri ifade edilmektedir. Dolayısıyla kitap ehlinin sahip olduğu
bilgi onları tasdike, yani imana sevk edememiştir. Dolayısıyla Matüridi'nin imanı bilgiye
dayandırması, imanı bir tasdik olarak görmesinden ve tasdikin de ancak bilgiden sonra
oluşması nedeniyle olsa gerektir. Zira Matüridi bir şeyi bilmeden tasdik edilemeyeceği
fikrinden hareketle imanın bilgiye dayanması gerektiğini düşünmektedir.
Matüridi'nin bilgiyi tasdikin, bilgisizliği de tekzibin nedeni olarak düşünmesi, genel olarak
bilgi ile tasdikin, bilgisizlik ile de tekzibin meydana gelmiş olması sebebi iledir. Başka bir
ifadeyle Matüridi, Allah hakkında nazar (istidlal) yoluyla birtakım bilgilere ulaşan kişinin
tasdik ve iman etmesi, tekzip etmesine, küfre düşmesine oranla daha çok imkân dahilindedir.
Bu durumun aksine, varlıklar ve var oluş üzerinde düşünmeyen, nazar, (istidlal) etmeyi terk
eden, Allah hakkında hiçbir bilgisi, fikri olmayan kimsenin de tekzip etmesi, küfre düşmesi,
tasdik ve iman etmesine oranla daha çok ihtimal dahilindedir. İşte bu sebepten ötürü Maturidi,
bilgiyi tasdike, bilgisizliği de tekzibe götüren bir neden olarak görmüştür. Dolayısıyla
Matüridi'ye göre iman, kalbin bilgi ile tasdikidir.37 O halde bu durumda iman ulaşılması
hedeflenen bir gaye, bilgi ise ona götüren bir vasıtadır.
Sonuç
Netice itibariyle iman ve bilgi her ne kadar mahiyetleri farklı iki fenomen olsa da ortak
özellikleri olan insani olgulardır. Tabiatıyla iman ve bilgi arasındaki ilişkinin sağlıklı bir
şekilde kurulması, her şeyden önce bu iki insani olgunun doğru anlaşılmasına bağlıdır. Kelam
biliminde imanın tasdike bağlı oluşu, onun bilgi ile olan yakın ilişkisini gösterir. Tasdikin
geçerli olabilmesi için elimizde sağlam ve yeterli delillerin bulunması gerekmektedir. Zira
bilgi sahibi olmak ve temelde zihinsel süreçleri çalıştırarak iman etmek, inanmak insanın en
temel niteliğidir. Zihinsel süreçlerden geçerek gerçekleştiği için iman, psikolojik bir bağlılığın
ötesinde bilgi temelli bir akletme sürecinin sonunda ortaya çıkan bir olgudur. İnsana kalemle
yazmayı, isimleri ve kelimeleri öğreten Allah insanın kendisine bağlılığının bilgi temelinde
gerçekleşmesini arzu etmektedir.
35

Maturidi, Kitabü't- Tevhid, s.380-381.
Ayrıca Bk. 2/Bakara,89; 6/Enam,20.
37
Maturidi, Kitabü't- Tevhid, s.380-381; Özcan, Matüridide Bilgi Problemi, s. 147-148.
36
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Sonuçta, İslam’ın inanç ilkeleri olarak belirlediği her şey, bilgiye dayalı, aklî süreçlerden
geçmekte ve ondan sonra akîde olarak kabul edilmektedir. Bilgisel temelden yoksun bir
bağlılığı Kur’an, zayıf ve güvensiz örümcek ağına (evine) benzetmektedir. Buradan hareketle
inancı, salt duygusal bir bağlılık olarak görmek veya tanımlamak, inanmanın duygusal ve
irrasyonel bir bağlanma hali olduğunu iddia eden, Hıristiyanlığın ve pozitivizmin tuzağına
düşmek olsa gerektir. Dolayısıyla her ne kadar Kuran'a göre bilgi iman olmasa da yani imanın
özünü oluşturmasa da ya da iman için mutlak yeter sebep olmasa da imanın
gerçekleşmesinde, kuvvetlenmesinde (yakin) etkin olan en önemli sebeplerin başında
gelmektedir. Bilgisizlik ve cehaletin ise küfrün, inkarın ve yalanlamanın nedenlerinden biri
olduğu ve inkâr etmeyi kolaylaştırdığı görülür. Bu bağlamda bilgi imanı destekleyen,
besleyen önemli bir görev icra eden temel bir unsurdur.
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ÖZET
Felsefenin pratik kısmını ifade eden alanlardan biri de ahlaktır. Ahlak ilmi her ne kadar pratik
kısmın bir parçası olarak ifade edilse de arka planında teorik felsefenin bulunduğu aşikârdır.
Dolayısıyla ahlak, teorik bilginin pratik olarak uygulandığı bir alanı ifade etmektedir. Ayrıca
ahlak ilminde bilginin yanı sıra duyguların da önemli olduğu görülmektedir. Ahlakta
duygular, özelde sevgi/sevmek, üzerinden görüş bildiren ve ahlakın toplumsal düzeni
sağlamada bu duyguların önemini gösteren İslam ahlak düşünürlerinden biri İbn
Miskeveyh’tir.
Ahlak felsefesinde, özelde de İslam ahlak düşüncesinde vurgulanan ilk husus insanın
kendisini tamamlaması ve gerçekleştirmesi için diğer insanlara muhtaç olduğudur. İslam
ahlak düşünürleri bu konu üzerinde önemle durarak insanın mükemmelliğe ya da mutluluğa
ulaşmasının ancak eksikliklerini gidermesi ile mümkün olabileceğini göstermektedir. İnsanın
tek başına eksikliklerini gidermesi ve böylece mükemmelliğe ulaşmasının mümkün olmaması
nedeniyle topluma ihtiyacı bulunmaktadır. Toplumun düzen ve ahenk içinde yaşayabilmesi
için de ahlakî kurallar gereklidir. İbn Miskeveyh de toplumun huzur içinde olmasının
yollarının neler olduğunu ortaya koymayı amaçlayan düşünürlerden biridir. İbn Miskeveyh
ahlak hakkında görüşlerini ortaya koyarken klasik İslam ahlak felsefesinde ifade edilen
düşüncelerin yanı sıra sevgiden de bahsetmektedir. Bu bakımdan ahlakın sevgi üzerinden
temellendirilmesi ve bu temellendirme neticesinde nelerin olabileceği bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Ayrıca ahlakı sevgi üzerine kurmanın günümüz dünyasına ne gibi
katkılarının olacağını tartışmak burada belirlenmesi gereken diğer bir amaç olarak
durmaktadır.
İbn Miskeveyh sevginin farklı türlerinden bahsetmekle birlikte onların nedenlerinin de bu
türlerin oluşmasına zemin hazırladığını ifade etmektedir. İbn Miskeveyh Tehzîbu’l-Ahlak’ta
sevginin dört çeşidini ele almaktadır. Bunlar; a) hemen oluşan ve hemen kaybolan sevgi, b)
çabucak oluşan ve yavaş yavaş kaybolan sevgi, c) yavaş yavaş oluşan ve çabucak kaybolan
sevgi ve d) yavaşça oluşan ve yavaşça kaybolan sevgidir. Bu sevgi türleri insanlarının
amaçları çerçevesinde oluşması bakımından ahlaka konu olmaktadır. Nitekim insanın söz
konusu sevgi çeşitleri çerçevesinde hareket etmesi onun davranışlarının şekillenmesinde
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan ahlakın sevgi üzerinden
değerlendirilmesi günümüz ahlak anlayışına katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktayız.
Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Ahlak, İbn Miskeveyh, Sevgi, Adalet.
ESTABLISHING MORAL ON LOVE: IBN MISKAWAYH
ABSTRACT
Morals is one of the fields that express the practical part of philosophy. Although the science
of ethics is expressed as a part of the practical aspect, however it is obvious that there is also
theoretical philosophy in the background. Therefore, morals refers to a field in which
theoretical knowledge is applied practically. In addition to knowledge, it is seen that in morals
emotions are also important.
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One of the Islamic moral thinkers, Ibn Miskawayh, who expressed his views on emotions in
morality, especially about love/to love, and showed the importance of these emotions in
maintaining the social order of morality.
The principle point emphasized in moral philosophy, especially in Islamic moral thought, is
that for completing and realizing themselves, people needs other people. Islamic moral
thinkers put emphasis on this issue and show that for a person to reach perfection or happiness
is only possible by eliminating their deficiencies. It is not possible for people them to make up
for their shortcomings alone and thus reach perfection as a result of this they need society. For
the society to live in order and harmony moral rules are necessary. Ibn Miskawayh is also one
of the thinkers who aim to reveal the ways in which the society can be at peace. While
presenting his views on morality, Ibn Miskawayh in addition to the thoughts expressed in
classical Islamic moral philosophy he also mentions love. In this respect, the purpose of this
study is to establish the morality on the basis of love and what can happen as a result of this
grounding. In addition, another goal to be determined here is discussing the contributions of
establishing morality on love to today's World.
While Ibn Miskawayh talks about different types of love, he also states that their reasons lay
the groundwork for the formation of these types. In Tahzîb al-Ahlak, Ibn Miskawayh deals
with four types of love. These are; a) love that occurs and disappears immediately b) love
that occurs quickly and disappears gradually, c) love that occurs slowly and disappears
quickly, lastly d) love that occurs slowly and disappears slowly. These love types are the
subject of morals in terms of the formation they are within the framework of purposes of
people. Thus, the fact that people act within the framework of these love types is an important
factor in shaping their behavior. In this respect, in our opinion, the evaluation of morality
through love will contribute to today's moral understanding.
Keywords: Islamic Philosophy, Morality, Ibn Miskawayh, Love, Justice.
GİRİŞ
Felsefe genellikle teorik ve pratik olmak üzere iki kısma ayrılır. Teorik kısımda bilgi ön plana
çıkarken pratikte bilgilerin davranışa dönüşmesi daha çok ön plana çıkmaktadır. Pratik
felsefenin dallarından biri olan ahlakta da durum aynıdır. Nitekim iyi ve kötünün ne olduğunu
bilmeden hangi davranışın iyi hangisinin kötü olduğunu anlamak mümkün değildir. Bunun
yanı sıra insanın yapısını tam olarak anlamadan ahlak felsefesi yapmak da pek doğru değildir.
Bu bakımdan ahlak üzerine görüş bildiren düşünürler öncelikle insanın nefsi hakkında bilgi
vererek natık nefsin önemi üzerinde durmuşlardır. Natık nefs ile birlikte insanın nebatî ve
hayvanî nefsleri hususunda da görüşlerini ifade eden filozoflar, söz konusu olan nebati ve
hayvani nefsin güçlerinin insanî nefs olan natık nefse itaat etmesi gerektiği üzerinde görüş
bildirmişlerdir. Natık nefs diğer nefslerin güçlerini itidalde tutup onların olması gerektiği
şekliyle işlevlerini yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu sayede duyguların da ahlaka katkısı ve
ahlakı güzelleştirmede işlevi olacaktır. Ahlak ilmine bu şekilde yaklaşan filozoflardan birisi
de İbn Miskeveyh (öl. 1030)’tir. Şimdi onun ahlak anlayışına kısaca değinip sevgi-ahlak
ilişkisi hakkındaki görüşlerini değerlendirebiliriz. İbn Miskeveyh’in ahlaka yaklaşımı başlı
başına bir çalışma olacak nitelikte olmakla birlikte burada genel hatları itibariyle onun ahlakı
ele alışını vermek asıl konumuzun anlaşılması açısından önemlidir. Zira ahlak-sevgi
ilişkisinin temelinde insan ve diğer erdemler bulunmaktadır.

1398

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

İBN MİSKEVEYH VE AHLAK ANLAYIŞI
İslam düşüncesinde İbn Miskeveyh Tehzîbu’l-Ahlâk’ı ile ahlak alanında ilk sistematik eseri
ortaya koyan düşünür olarak kabul edilmektedir. Bu eserde ilk olarak nefs konusuna yer veren
İbn Miskeveyh’e göre nefs ne cisim ne de cismin bir parçasıdır. Aksine o en şerefli bir cevher
olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla nefs ne değişime ne dönüşüme ne de başkalaşıma konu
olur.1 İbn Miskeveyh’in ahlak ilminde nefsi konu olarak almasının temelinde nefsin
yetkinleşmesi bulunmaktadır. Nitekim bu durumun ahlak ilmi ile mümkün olduğunu şu
şekilde ifade etmektedir: “Bu sanat, yani insan olması itibarıyla insan fiillerini iyileştirmeyi
amaçlayan ahlâk sanatı, sanatların en üstünüdür.”2
İbn Miskeveyh ahlakı, “nefsin düşünüp taşınmadan kendi fiillerini ortaya koymasını sağlayan
bir durum”3 şeklinde tanımlamaktadır. Ahlakın ilki mizaçtan diğeri de alışkanlık ve eğitimle
kazanılması bakımından ikiye ayrıldığını belirten Miskeveyh ilki ile kişinin karakter
özelliklerini ikincisi ile de kişinin ahlakî davranışları elde etmesini ifade etmektedir. Şayet
ahlak sadece doğuştan getirilen özelliklerden ibaret olsaydı insanların eğitimsiz kalmaları ve
başıboş bırakılmaları söz konusu olurdu.4 İbn Miskeveyh açısından insan tabiatı doğanın
tabiatından farklıdır. Yani tabiattın belirlenmiş olan kuralları insanın tabiatı ile ilgili değildir.5
İnsan bu dünyada kendisini ahlakî ve aklî olarak geliştirmek amacıyla bulunmaktadır.
Dolayısıyla bunu yapabilmek için insanın tabiatı değişime ve gelişime açıktır ve buna göre
kişi kendisini eğitmelidir.
İbn Miskeveyh’in ahlak anlayışının oluşmasında nefs ve nefsin güçlerinin önemli yeri
bulunmaktadır. İbn Miskeveyh nefsin düşünce, öfke ve isteme olmak üzere üç gücünden
bahsetmektedir. Bu üç güçten hareketle faziletleri ve reziletleri belirleyen İbn Miskeveyh’e
göre, hikmet, iffet, şecaat ve bu üç faziletin ölçülü ve uyumlu olmasıyla adalet erdemi
bulunmaktadır. Aynı şekilde bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve bunların bulunmasıyla da
haksızlık rezileti ortaya çıkmaktadır.6
İbn Miskeveyh Tehzibu’l-Ahlak eserine “Bu kitabı yazmaktan amacımız, kendimiz için,
bütün davranışlarımızın, iyi olmakla birlikte kolay sade ve meşakkatsiz olmasını sağlayacak
bir ahlaka ulaşmaktır…”7 ifadesi ile başlamaktadır. Bu ifade onun ahlaka yaklaşımının bir
özeti niteliğindedir. İbn Miskeveyh’in ahlaka yaklaşımına kısaca değindikten sonra asıl
konumuz olan ahlakı sevgi üzerine kurma meselesine geçiş yapabiliriz.
AHLAKI SEVGİ ÜZERİNE KURMAK
İnsan bir başına yaşamını devam ettirebilecek nitelikte bir varlık olmadığı için diğer insanlarla
birlikte yaşaması kaçınılmazdır. Birlikte yaşamanın belli başlı kuralları bulunmaktadır; çünkü
toplumdaki düzen ve huzurun sağlanması bu kurallara bağlıdır. Söz konusu kurallar da
temelde ahlak çerçevesinde şekillenmektedir. Bu bakımdan ahlak kurallarının belirlenmesi
için düşünürler farklı fikirler ortaya koymakla birlikte genel kabul gören şey davranışların
itidal çerçevesinde olması gerektiğidir.
1

İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, çev. Abdulkadir Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihat Tunç, İstanbul: Büyüyenay
Yayınları, 2013, s. 21-23; Bk. Cahid Şenel, “İbn Miskeveyh: Yeni Eflâtuncu Metafizik ve Ahlâk”, İslam
Felsefesi Tarih ve Problemleri, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: İSAM Yayınları, 2014, s. 237.
2
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 54.
3
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 49.
4
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 49-50.
5
Müfit Selim Saruhan, İslam Filozofları İle Ruhsal Tıp, Ankara: Fecr Yayınları, 2021, s. 72.
6
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 32-34; İbn Miskeveyh’in erdem anlayışı ve temel erdemlere yaklaşımı
hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ramazan Turan, “İbn Miskeveyh’de Erdem Kavramı ve Temel Erdemler”,
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2 C. 1, 2015.
7
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 17.
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İbn Miskeveyh de bu konuda diğer filozoflarla aynı görüşü paylaşmakla birlikte onun önemle
üzerinde durduğu bir mesele de sevgi ile ahlak ilişkisidir.
Bütün varlıkların düzenli ve uyum içinde olmasını sağlayan şey sevgidir. Bu görüşü
savunanların temel tezi, toplumda insanlar birbirlerini severse birbirlerine karşı adil olur ve
aralarında herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması mümkün olmaz. Dolayısıyla birbirine
seven kimse kendisi için istediğini sevdiği için de isteyecektir. Güven duygusu, yardımlaşma
ve dayanışma da sadece birbirini seven insanlar arasında gerçekleşecek durumlardır. Bu
sayede toplumda sevilen şeylere ulaşmak mümkün hale gelir ve bununla birlikte zor olan
amaçların gerçekleşmesi de imkân kazanır. Bu şekildeki bir toplumun isabetli görüşlere
ulaşması da kolaylaşacak ve iyi bir yönetimin oluşmasını da sağlayacaklardır.8
Sevgi temeli üzerine kurulan yönetimde bulunan yöneticiler de halkın arasındaki sevgi bağını
güçlendirmeyi amaçlayacaktır. Bunu başardığı zaman hem kendisi hem de halk için
gerçekleşmesi zor olan iyiliklerin ortaya çıktığı görülecektir. Böyle bir toplumun yurdunu
imar etmesi ve mutlu olması mümkün hale gelir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için
aklıselim kişilerin doğru düşünceleri ile Allah’ın rızasını kazanma amacı çerçevesinde olması
gerekir.9 Nitekim çok farklı sevgi türü vardır ve bunların hepsi aynı amaçla ortaya çıkmaz.
İbn Miskeveyh sevgi türlerinin üç tane olduğunu ve üçünün birleşmesiyle de bir sevgi türü
ortaya çıktığını ifade etmektedir.10 Sevgi türlerinin neler olduğunu ve bu türlerin ahlakî açıdan
ne ifade ettiğini açıklamaya geçebiliriz.
Sevgi türleri:
a)
“Hemen oluşan ve hemen kaybolan sevgi”,
b)
“Çabucak oluşan ve yavaş yavaş kaybolan sevgi”,
c)
“Yavaş yavaş oluşan ve çabucak kaybolan sevgi”,
d)
“Yavaşça oluşan ve yavaşça kaybolan sevgi”.
Bu sevgi türleri irade ve düşünce gerektirdiği için insanlar arasında gerçekleşmektedir.
Sevginin ilk türü (a) zevk ile açığa çıkar; çünkü zevk çabuk değişen ve etkisi uzun sürmeyen
bir şeydir. Sevginin ikinci türü (b) ise iyilik ile açıklanmaktadır. Menfaate dayanan sevgi türü
ise yukarıda sıraladığımız üçüncü (c) grubu ifade etmektedir. Son olarak hepsinin birleşip
oluşturduğu sevgi türü (d) şayet iyi ve güzel şeyler üzerine kurulursa yavaş yavaş oluşur ve
yavaş yavaş çözülür. İnsanlar arasındaki bu sevgi türleri ahlakî olarak bir değer ifade ettiği
için ödül ve ceza söz konusu olmaktadır.11
Sevgi, biri zevk diğeri de menfaat çerçevesinde iki kişi arasında şekillenirse bu durumda
dengesizliklerin ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Nitekim zevk üzerine sevgiyi inşa eden ona
ulaşmak için aceleci davranırken menfaat üzerine sevgiyi kuran kişi de istediği şeye geç
kalabilir. Dolayısıyla İbn Miskeveyh kınamaya yol açan sevgiyi bu tür sevgiler üzerinden
açıklayarak bu tarz sevgilerdeki dengesizliğin ancak aralarındaki adaletin sağlanması ile
giderilebileceğini iddia eder.12
Konumuzun temel noktası ve ahlakın sevgi üzerine inşa edilmesinin mümkün oluşu iyilikler
arasındaki sevgiyledir. Bu tür sevgi de dış bir zevk bulunmadığı gibi menfaate de yer yoktur.
Aksine, fazileti arama ve iyiliğe yönelme gibi, aralarında bir uygunluk olduğu için birbirlerini
severler. Dolayısıyla birbirlerini bu şekilde sevenler arasında ayrılık ve çekişme olmaz.
Dahası birbirlerine karşı dürüst, adil ve eşit davranarak bu şekilde sevenlerin bir birlik
oluşturmasını sağlar.
8

İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 150-151.
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 151.
10
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 155.
11
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 155-156.
12
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 162-164.
9
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İbn Miskeveyh buradan hareketle sağlam dostlukların da bu minvalde kurulabileceğini ifade
eder ve dostu “Sen olan bir başkasıdır.” şeklinde tanımlar. Bu nedenle en güvenilir dostluklar
gençlerin, halkın ve filozofların dostluğudur.13 Aristoteles’ten itibaren kabul gördüğü şekliyle
iyilik şerefli/üstün iyilik, övülen iyilik, bilkuvve iyilik ve iyi için faydalı olan şeyler olmak
üzere dört kısma ayırılır. Bunun yanı sıra farklı iyilik sınıflandırmaları da bulunmaktadır.
Örneğin özünden dolayı iyi olanlar ile başka şeyden dolayı iyi olanlar gibi.14 Söz konusu olan
iyiliklerin sevgi ile birleşmesi insanın ahlakının güzelleşmesi ve insanın kâmil dereceye
ulaşması açısından önem arz etmektedir. Nitekim iyi insanların sevgiyle hareket ettikleri
görülmektedir; çünkü o, herkesin sevdiği iyi davranışlara sahiptir ve aynı zamanda özünü
seven bir yapısı da bulunmaktadır. Bu bakımdan herkes iyi insanla dostluk kurarak birlikte
olmak ister. İyi insan diğer insanların dostu olmasının yanı sıra öncelikle kendi kendinin
dostudur. Ayrıca o, herkese bilerek ya da bilmeyerek iyilik eder; çünkü onun eylemlerinde
iyilikten başka bir şey bulunmaz. Dolayısıyla böyle bir kişinin örnek alınması kaçınılmaz
olur. Bununla birlikte İbn Miskeveyh ahlakî olmayan ve gelip geçici iyilikten bahsetmektedir.
Bu tarz iyilikten doğan sevginin de gelip geçici olan iyilik gibi kınanmaya yol açacağını ifade
eder. Bu nedenle bu şekilde iyilik yapan kimseye o iyiliği geliştirmesi tavsiye edilmelidir.15
İbn Miskeveyh iyilik yapan ile iyiliği gören kişilerin sevgilerinin birbirinden farklı olduğunu
iddia ederek iyilik yapan kişinin sevgisinin iyilik gören kişinin sevgisinden daha fazla
olduğunu belirtmektedir. İbn Miskeveyh bu konuyu Aristoteles’in görüşü ile
desteklemektedir. Şöyle ki Aristoteles’e göre, borç veren ya da iyilikte bulunan kimse
karşısındakini önemsemekte, gözetmekte ve onun esenlikte olmasını istemektedir. Ancak borç
alan kimse de bu tür dileklerin bulunmama ihtimali yüksektir.16 Dolayısıyla kişi sevdiğinin,
önemsediğinin ve değer verdiğinin sıkıntı içinde olmasını istemez. Bu şekilde davranan kimse
de daha çok seviyor demektir.
İyilik ile uzun süre beslenerek kazanılan sevgi, zorluklar içinde elde edilen şeylere
benzemektedir. Nitekim zahmet ve meşakkat ile elde edilenlerin sevgisi daha fazla
olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylerin korunmasına da ayrı bir önem verilmektedir. Aksi
halde hiçbir zahmete girmeden elde edilen şeylerin ise değeri anlaşılmaz ve onların
korunmasına da önem verilmez. Bu nedenle şair şiirini, anne çocuğunu ve yorularak iş yapan
kişi yaptığı işi sever. Yani etken durumda olan kişi edilgin durumdaki kişiden daha çok
sevgiye sahiptir. Bu bakımdan iyilik yapan iyilik yaptığı kişiyi daha çok sevmektedir. İyilik
de sadece iyilik olduğu için yapıldığı takdirde ahlaki olarak en üst derecede bulunur. Bununla
birlikte iyilik sadece iyilik olduğu için değil bazen ün kazanmak bazen de gösteriş için
yapılabilmektedir. Ancak iyiliği sırf iyilik olduğu için yapan kişi niyetinde ün kazanmak
olmamasına rağmen ün kazanır ve ondan her zaman övgü ile bahsedilir.17 Bunun yanı sıra İbn
Miskeveyh her iyilik yapanın adil her adil olanın da iyi olduğunu da savunmaktadır.18
İbn Miskeveyh her insanın kendisini sevdiğini ancak gerçek manada iyiliğin ne olduğunu
bilmeden hakiki manada kendisine iyilik edemeyeceğini belirtir. Nitekim sevginin zevk,
menfaat ve iyilik ile ilgili olduğu daha önce ifade edilmişti.
13
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 164; İbn Miskeveyh’in sevgi-dostluk ilişkisine dair yaklaşımı hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Türkeri, “Aristoteles, Fârâbî ve İbni Miskeveyh’in Ahlak Kuramlarında
“Dostluk”un Önemi”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XIX, 2004, s. 88-93.
14
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 94-95; ayr. bkz. Nasîruddin Tusî, Ahlak-ı Nasırî, çev. Anar Gafarov, Zaur
Şükürov, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2021, s. 62-63; Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara:
BilgeSu Yayıncılık, 2014.
15
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 172.
16
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 172-173; bkz. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik.
17
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 173-174.
18
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 144.
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Kişinin kendisine karşı yaptığı davranışlarda da söz konusu durumlar geçerlidir. Şayet kişi
gerçek iyiliği tanımadığında zevk ya da menfaat ile ilişkili sevgilere kendisini kaptırırsa
hatalara düşeceği aşikârdır. İyilik üzerine kurulu davranışları ve iyilik derecesini bildiğinde
ise, kendisi için hem iyiliğin hem de davranışların en üstününü seçerek menfaate ve zevke
dayalı davranışlardan uzak durur. Nitekim zevk ve menfaatin gelip geçici şeyler olduğunu
anladığında kendisi için iyiliğin en mükemmelini ve en yücesini isteyecektir. Bu durumun
insanın İlahi yönü ile ilgili olduğunu ifade eden İbn Miskeveyh’e göre böyle bir kişi kendisine
iyilik etmiş olur. Kendisine gerçek manada iyilik yapan kişi diğer kişilere de iyilikte bulunur.
Örneğin malından başkalarına vererek onların yararlanmasını sağlar ve cimrilikten uzak olur.
Birçok hususta başkalarına özellikle dostlarına yardım etmesi böyle bir kişinin saygınlık
kazanmasına da vesile olmaktadır. Dolayısıyla insan yaratılışı itibariyle de diğer insanlarla
birlikte olmalıdır, yani insan “medenî” bir varlıktır. Bu bakımdan insanın mükemmelliğe
ulaşması ve mutluluğu elde etmesi ancak toplumla, özelde de dostları ile birlikte olmasına
bağlıdır. Tek başına bir insanın mutluluğa ulaşması mümkün değildir.19
Sevgi-ahlak ilişkisinin siyasal boyutuna bakacak olursak hükümdar bugünkü anlamıyla devlet
yöneticilerinin hakla karşı sevgileri babanın çocuğuna karşı duyduğu sevgi gibi olmalıdır.
Nitekim baba çocuğunda kendisini görür ve kendisini onun yerine koyabilir. Bu bakımdan
baba kendisi için istediği şeyleri hatta daha da fazlasını çocuğu için de ister. Baba, çocuğun
gelişmesi amacıyla elindeki bütün imkânları kullanır. Çocuk babadan üstün olduğunda baba
bu durum karşısında bir gocunma hissetmez. Aksine bu durum babanın gururlanmasına bir
vesiledir. Bunun yanı sıra devlet yöneticilerinin halka karşı merhameti, şefkati, koruması ve
sevgisi de babanın çocuğuna karşı hissetmesi gibidir. Nitekim halkın arasındaki düzenin
korunması, onlardan kötülüklerin uzaklaştırılması ve iyiliklerin çoğaltılması devlet
yönetiminin sevgisine bağlıdır.20
Halkın devlet yöneticilerine karşı tutumu ise evladın babaya karşı göstermesi gereken
davranışa benzer. Her ne kadar çocuğun babaya karşı sevgisi babanın çocuğa karşı
sevgisinden az olsa da zaman geçtikçe, onu tanıdıkça ve onun kendisine karşı yararını
gördükçe sevecek ve saygı gösterecektir. Halkın birbirine karşı davranışını ise kardeşlik
durumu ile açıklayan Miskeveyh’e göre kardeşler arasındaki sevgi, var olmalarının ve
yetişmelerinin aynı sebebe bağlı olmasından kaynaklanmaktadır.21 İnsanlar ile yönetim
arasındaki sevgide önemli olan hususlardan en dikkat çekeni liyakatin bulunmasıdır. Şayet
liyakat olmaz ve uyulması gereken kurallar bulunmazsa adalet insanlar arasında
gerçekleşemez. Bu da sevginin nefrete dönüşmesine yol açar.22 Dolayısıyla sevgi ile ahlakı
şekillendirmek için adalet ve liyakat olmazsa olmaz iki değer olarak karşımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
İnsanın mutlu olmasını sağlayan sevgi türlerinin farklı farklı olduğunu açık bir şekilde ifade
edildi. Ancak asıl sevginin iyilik üzerine kurulu olması gerektiğini bilmemiz icap eder.
İnsanın mükemmelliğe ulaşmasının temeli iyilikler üzerine kurulan sevgi ile atılarak toplumda
kendisini kemal dereceye ulaştırması beklenmektedir. Bu bakımdan sevginin korunması adına
zahmet çekmek insanın ahlakî bakımdan yetkinleşmesinin bir adımı olarak ifade edilebilir.
Nitekim ahlakî erdemlerin insanın varlığının ve amacının tamamlanması için konulduğunu
söyleyebiliriz.

19

İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 174-175.
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 165-166.
21
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 166.
22
İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 167.
20
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Aynı zamanda bu erdemler insanın hür olarak davranmasını sağlayan etmenlerdir;23 çünkü
insanın heva ve heveslerine köle olmasını engelleyecek olan şey bunların itidalde olmasını
sağlamaktır. Kısaca ahlakî erdemler insanın insan olarak nitelenmesindeki en önemli gösterge
olarak düşünülebilir.
İbn Miskeveyh sevgi ile iyilik arasında ilişki kurmaktadır. Bu bakımdan ahlakı sevgi üzerine
inşa etmek mümkündür. Nitekim iyi insanlar diğer herkese karşı sevgi ile davranır. Ayrıca bu
düşünce kültürümüze hiç de yabancı olmayan bir durumdur. Yunus Emre’nin de “Yaratılanı
Severiz Yaratan’dan Ötürü” şiirinde ifade ettiği gibi sevgi ile hareket etmek insanın gelişmesi
ve kâmil dereceye ulaşması açısından önemlidir. Ahlakın da temel amacı insanın yetkinliğe
ulaşması ve mutluluğu elde etmesini sağlamaktır. Bu nedenle sevgiyi öncelikle insan kendi
kendisine karşı hissetmekle başlamalıdır; çünkü kendisini sevemeyen insanın başkalarını
sevmesi de mümkün değildir. Kendisini seven insanın diğer insanları sevmesi de ahlakın
sevgi üzerine kurulmasında önemli olan diğer bir adımdır. Kişinin devletini sevmesi de
toplumsal olarak huzurun ve mutluluğun sağlanması açısından önemlidir. Sevginin bu derece
önemli olmasının nedeni beraberinde adaleti de getirmesidir. Nitekim seven sevdiğine karşı
haksızlık yapmaz. Dolayısıyla bu çerçevede kurulan bir ahlak felsefesi toplumda adaletli bir
hayatın inşa edilmesinin de temeli olabilir. İbn Miskeveyh açısından adalet bütün erdemlerin
bir arada bulunması ile gerçekleşir. Dolayısıyla sevginin bulunduğu yerde adalet de
bulunuyorsa doğal olarak diğer erdemlerin de bulunması gerekecektir. Bu nedenle ahlakın
sevgi ile şekillenmesi erdemlerin de açığa çıkmasını sağlayacak olan bir etmendir.
Günümüz toplumlarında kaybedilen değerlerin kazanılması adına sevgi ile davranmak ve
iyiliğin yayılmasını sağlamak, yani ahlakı sevgi temelinde şekillendirmek önemli bir adım
olabilir. Nitekim sevgi, karşılıksız iyiliklerin ortaya çıkmasını; karşılıksız iyilikler erdemlerin;
erdemler de gerçek mutluluğun oluşmasını sağlayacaktır.
İbn Miskeveyh’in ahlak anlayışı dikkatle incelendiğinde ahlakın metafizik bir temeli
bulunduğu gibi dini bir yönü bulunduğu görülecektir. Ahlaka bu şekilde yaklaşan İbn
Miskeveyh kendinden önceki düşünür ve filozofların görüşlerini de dikkate alarak kendi
perspektifinden bir bakış açısı da sunmaktadır. Bu bakış açısının geliştirilip günümüze uygun
hale getirilmesi de bugünün akademisyenlerine düşmektedir. Bu bakımdan yapılan bu
çalışmanın ahlakın yeniden şekillendirilmesinde küçük de olsa bir katkı sunmasını umuyoruz.
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Bk. İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-Ahlak, s. 187.
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HİNDU TANRISI ŞİVA, O’NA ATFEDİLEN ÇEŞİTLİ TEZAHÜR VE AVATARLAR
Arş. Gör. Dr. Arzu YILDIZ
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0001-5286-1089
ÖZET
Hinduizm sayısız tanrının tazim edildiği çok tanrılı bir inanç sistemidir. Çok sayıda tanrı
arasında ise bazıları diğerlerinden daha fazla rağbet görerek öne çıkmaktadır. Başta
Hinduların en eski ve kutsal metinleri olarak kabul edilen Veda metinleri olmak üzere Şiva,
çeşitli isim ve tezahürleri ile Hindu panteonunun ana tanrılarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Birçok bilim adamına göre ise Şiva’nın kökeni bilinen en eski medeniyetlerden
biri olan İndus medeniyetine kadar dayandırılmaktadır. Hindu dini geleneğinde trimurti adı
verilen tanrı üçlemesi yaratıcı, koruyucu ve cezalandırıcı/yok edici güçlerin üç tanrı arasında
paylaştırılmasını ifade eden bir kavramdır. Tanrı Şiva, trimurti içinde yok edici ve
cezalandırıcı tanrı olarak yer almaktadır. Günümüzde öne çıkan üç büyük Hindu mezhebinden
biri olan Şivacılık/Şaiva mezhebinin ana tanrısı olan Şiva bütün Hindularca tazim edilmekle
birlikte Şivacılar için en yüce tanrı ve tanrısal bütün güçlerin sahibi, bütün varlıkların yaratıcı,
koruyucu ve yok edicisidir.
Şiva’ya atfedilen özellikler ise yok edicilikle sınırlı değildir. Bu özellikler, Şiva’nın tek bir
tezahüründe bir bütün olarak kendini gösterebildiği gibi çeşitli tezahürleri olarak da görülür.
Kutsal metinlerde, çeşitli eserlerde Şiva’nın öfkeli ve gazap dolu fiillerini sergilediği
zamanlarda onun Bhairava, Sarva gibi tezahürlerine bürünmüş olarak tasvir edildiği görülür.
Merhametli bir rehber, hastalık ve düşmanlardan, her türlü kötülük ve şerden sakınılan ve
yardım beklenen müşfik bir tanrı olarak tasvir edildiği metinlerde ise Şiva, Şankara ve
Şambhu gibi isimleri ile anılır ve bu tezahürlerine dair tasvirleri bu minvalde yapılır.
Asketiklerin ilki, yoganın efendisi ve tanrısıdır. Şiva, yoga’yı ermiş ve asketiklere öğreten
Mahayogi’dir. Hinduizm’de öne çıkan kavramlardan biri olan avatar yani tanrının insanlara
rehber olmak ve kötülüklerden korumak için bedenlenerek dünya üzerine gelmeleri anlayışı
Şivacılık içinde de kendini gösterir. Şiva’ya adanmış çeşitli avatarlardan bahsedilmektedir,
onun bu avatarları ile dünyaya inerek insanlara rehberlik ettiği, insanlığı karanlıktan ve
kötülüklerden kurtardığı aktarılır.
Şiva, tezahür ve avatarları çerçevesinde çok tanrılı dinlerin yaşayan en önemli temsilcisi olan
Hinduizm’in tanrı anlayışına ve tanrılara atfedilen özelliklere dair genel bir bakış kazanılması
bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Şiva’nın ve sahip olduğu özelliklere bağlı
olarak Şiva’ya atfedilen çeşitli tezahürlerin ele alınarak değerlendirilmesi ile günümüzde
dünya genelinde büyük rağbet ve ilgi gören ve ülkemizde de bu rağbet ve ilginin örneklerini
gözlemleyebildiğimiz, kökleri eski çağlara kadar uzanan Hint kültür ve inancının
anlaşılmasına yönelik önemli bir katkı olacağı kanaatini taşımaktayız.
Anahtar Kelimeler: Hinduizm, Şiva, Tezahür, Avatar, Şivacılık, Yoga.
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THE HINDU GOD SHIVA, VARIOUS MANIFESTATIONS AND AVATARS
ATTRIBUTED TO HIM
Abstract
Hinduism is a polytheistic religious system in which countless gods are revered. Among the
numerious gods, some stand out, being more popular than others. Especially in the Veda texts,
which are considered the oldest and most sacred texts, with his various names and
manifestations, Shiva appears as one of the main deities of the Hindu pantheon, According to
many scholars, the origin of Shiva can be traced back to the Indus civilization, one of the
oldest known civilizations. In the Hindu religious tradition, the trinity of gods that called
trimurti, is a concept expresses the division of creative, protective and punishing/destroying
powers among three gods. In the trimurti, god Shiva is present as the destroyer/punisher god.
Shiva, the main god of the Shivaism/Shaiva denomination, which is one of the three major
Hindu sects that stand out today, is venerated by all Hindus, but for Shivaists, he is the
supreme god and the owner of all divine powers, the creator, protector and destroyer of all
beings.
The attributes imputed to Shiva are not limited to destructiveness. These attributes can be seen
in one single manifestation of Shiva, or as various manifestations. In the scriptures, in various
other works, it is seen that when Shiva exhibits his angry and wrathful acts, he is portrayed in
his manifestations such as Bhairava and Sarva. In the texts, where he is depicted as a merciful
guide, a benevolent god who protects from sickness and enemies, all kinds of evil and whose
help is expected, he is referred to by names such as Shiva, Shankara and Shambhu, and these
manifestations are depicted in this manner. He is the first of the ascetics, lord and the master
of yoga. Shiva is the Mahayogi who taught yoga to the seers and ascetics. The avatar, which
is one of the prominent concepts in Hinduism, the belief that God descends to the world as an
incarnation to guide people and protect them from evil, also found in Shivaism. Various
avatars dedicated to Shiva are mentioned, with these avatars he descended to the world to
guide people and save humanity from darkness and evil.
The main purpose of this study is to gain an overview of Hinduism, the most important living
representative of polytheistic religions, understanding of god and the characteristics attributed
to the gods in Hinduism, within the framework of Shiva, his manifestations and avatars. By
evaluating Shiva and various manifestations attributed to Shiva based on his characteristics,
we are of the opinion that it will be an important contribution to the understanding of Indian
culture and belief, whose roots goes back to ancient times, which is in great demand and
interest throughout the world today and we can also observe examples of this popularity and
interest in our country.
Keywords: Hinduism, Shiva, Manifestation, Avatar, Shivaism, Yoga.
Giriş
Günümüzde Hıristiyanlık ve İslam dininin ardından müntesip sayısı bakımından dünyanın
üçüncü en büyük dini olarak nitelendirilebilecek olan Hinduizm’in kökleri birçok araştırmacı
tarafından milattan önce ikinci bin yıl ve ötesine kadar dayandırılmaktadır. Antik kökleri ve
müntesip sayısının yanı sıra Hinduizm inanç, ibadet ve ritüelleri, kutsal metinleri, sosyal,
toplumsal ve bireysel yapı, kurum vb. ile zengin bir dini, kültürel gelenek olarak ele alınır.
Hinduizm’in sahip olduğu bu zenginlik ve çeşitlilik tanrı inancında da kendini göstermektedir.
Bu bağlamda Hinduizm sayısız tanrı ve tanrıçanın, tabiat üstü varlığın kendisine yer edindiği
bir dini gelenektir. Bunun yanı sıra bu tanrı ve tanrıçaların farklı koşul ve zamanlarda farklı
tezahürlerde tasvir edilmiş oldukları görülür.
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Hindu panteonu sayısız tanrıya ev sahipliği yapmakla birlikte bunlardan bazıları diğerlerinden
daha büyük değere sahip görülmüştür. Geçmişten günümüze Hindu panteonunda yer edinmiş
İndra, Surya, Agni gibi bazı tanrılar zaman içinde popülerliğini kaybederken Vişnu, Ganeşa,
gibi bazıları ise giderek önemli birer tanrı konumuna yükselmişlerdir. Bu tanrıların içinde
Şiva popülerliğinin yanı sıra kadim bir geçmişe sahip olması, çok yönlülüğü, sayısız tezahür
ve avatarı ile dikkate şayandır. Kutsal metin ve yazılarda Şiva’nın birbirinden farklı isimle
anıldığı ve çeşitli tezahürlerinin konu edildiği görülür.
Tarihsel süreçte mitolojiden ritüel ve uygulamalara, felsefi anlayışlardan kültür ve sanat
dallarına kadar hemen her alanda tezahür ve sıfatları ile Hint dini, kültürü ve medeniyetinde
karşımıza çıkan Şiva’nın avataraları, tezahür ve isimlerinin çalışmamızın sınırlarını aşacak
genişlik ve çeşitlilikte olması hasebi ile söz konusu meselelerin bir kısmına değinmekle
yetinilecektir.
Şiva
Şiva, kalabalık Hindu panteonunun en renkli ve çok yönlü tanrısı olarak kabul edilebilir.
Hinduizm’in en eski dini metinleri olan Veda’lardan itibaren adı anılan tanrı Şiva günümüzde
en çok hürmet edilen ve yüceliği vurgulanan tanrılardan biridir.
Şiva’nın kaynağı ve en eski temellerinin ise insanlığın ilk büyük medeniyetlerinden biri
olarak kabul edilen İndus vadisi medeniyetinde kendini gösterdiği dile getirilir. Bu
medeniyete dair çalışmalar gerçekleştiren bazı araştırmacılarca Harappa ve Mohenjo-Daro
başta olmak üzere İndus medeniyeti uygarlıklarından günümüze ulaşmış kalıntılarda elde
edilen mühürlerde, çeşitli oyma ve kabartma levha ve tabletlerde tasvir edilmiş bazı figürlerle
Şiva kültüne ait bazı figür ve ögeler özdeşleştirilmiştir. Bunlardan en meşhuru Hint kültür ve
medeniyeti üzerine çalışmaları ile meşhur Sir John Marshall önderliğinde yapılan kazılarda
elde edilen lotus yoga pozisyonunda oturmuş ve etrafı (günümüzde de Hindularca kutsal
kabul edilen) vahşi hayvanlarla çevrili üç yüzlü ve boynuzlu bir başlık giyinmiş olan bir
figürdür. Bu figür aksini iddia edenler bulunmakla birlikte Şiva’nın İndus medeniyetindeki
prototipi olarak kabul edilmektedir. 1 Bu medeniyete ait yazının henüz çözülememiş olmasına
bağlı olarak, İndus medeniyetine ait figürlerin, Şiva kültünün antik döneme ait ilk örnekleri
olarak kabul edilebilmesinin meşruluğu üzerine fikir ayrılıklarını derinleştirmiştir. Bunula
beraber günümüze kadar ulaşmış Şiva’ya ait birçok tasvirin ve ona addedilen birçok özelliğin
kökeninin çok daha eskilere yani İndus medeniyetine kadar götürülmesi oldukça muhtemeldir.
Şiva başlı başına bir kültün merkezi unsuru olmasının yanında Hindu inanç ve kültürünün en
özgün temsillerinden biridir. Günümüzde Vişnuculuk’un ardından Hinduizm’in en büyük
ikinci mezhebi olan Şivacılık mutlak hakikat olarak Şiva’yı kabul eder. Buna bağlı olarak
mezhebin temel prensipleri de Şiva ve onunla bağlantılı çeşitli unsurun etrafında
şekillenmiştir.
1

John Marshall (ed.), Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, Vol. 1, s. 48-78; Gordon Childe, “The Urban
Revolution”, Ancient Cities of The Hindus, Gregory L. Possehl (ed.), Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New
Delhi, 1979, ss.12-17; Asko Parpola, The Roots of Hinduism: The Early Aryans and the Indus Civilization.
Oxford University Press, New York, 2015, s.194-195; D.H. Gordon, The Prehistoric Background of Indian
Culture. N.M. Tripathi Private Ltd., Bombay, 1958, s. 68-69; A.L. Basham, The Wonder That Was India.
Picador Pub, London, 2004, s. 20; Romila Thapar, The Penguin History of Early India: From the Origins to AD
1300, Penguin Books Publishing, London, 2002, s. 80-82; Herbert P. Sullivan, “A Re-Examination of the
Religion of the Indus Civilization”, History of Religions, Vol. 4, No. 1, Summer, 1964, pp. 115-125; Doris
Srinivasan, “Unhinging Śiva from the Indus Civilization”, pp. 77-89; Doris Srinivasan, "The So-Called ProtoŚiva Seal from Mohenjo-Daro: An Iconological Assessment", Archives of Asian Art. Vol.29: pp.47–58, 1975;
Alf Hiltebeitel, "The Indus Valley "Proto-Śiva", Reexamined through Reflections on the Goddess, the Buffalo,
and the Symbolism of vāhanas". Anthropos. 73 (5/6): 1978, 767–797
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Şivacılık’ın merkezi unsuru olan Şiva’nın modern Hindu panteonundaki yeri ve ona yüklenen
özellik ve sıfatlar sınırsız bir çeşitliliktedir ve bölgeden bölgeye değişkenlik
gösterebilmektedir. Şiva, Hint coğrafyasının her köşesinde hatta ötesinde inananlarına
rastlanabilecek çok yönlü bir tanrıdır.
Şiva’nın ve Şiva ile bağlantılı olarak Şivacılık’ın etkisi ritüeller ve ayinlerle, dini literatür ve
kurumlarla sınırlı kalmamış, mimari eserlerden resim ve heykelcilik gibi plastik sanatlara,
dans ve sahne sanatlarına hemen her alanda kendini göstermiştir. Örneğin Şiva’nın Dansın
efendisi-kralı anlamına gelen tezahürü Nataraja şair, müzisyen, ressam, mimar, heykeltıraş
her kesimden sanatçının eserine konu olmuştur.2 Bu da gösteriyor ki Şiva ve kültü, dini kurum
ve oluşumları aşarak kültür, sanat ve edebiyatta, sosyal hayatta de iz bırakabilen derinlik ve
zenginliğe sahiptir.
Şiva farklı dönem ve metinlerde farklı isimlerle anıldığı görülür, öfkeli iken aldığı isim ve
büründüğü tezahür ile müşfik ve merhametli olduğu dönemde sahip olduğu özellikler ve buna
bağlı olarak isim ve tezahürleri de farklılık göstermektedir. İndus medeniyetinin tarih
sahnesinden silinmesine müteakip Hint alt kıtasında hakim olan Ari kültür ve bu kültürün
ürünü olan Vedalarda Şiva’nın ilk önce Rudra adıyla anıldığı görülür. Rudra, Veda
metinlerinde ikincil bir tanrıdır ve İndra, Soma, Agni gibi tanrılardan sonra gelmektedir.3
Veda panteonunda tanrıların yeri ve onlara verilen değer ise hep aynı kalmamış, erken dönem
Veda tanrılarının yerini zamanla Vişnu ve Brahma ile birlikte Şiva-Rudra almıştır.
Vedalar döneminin tanrısı Şiva-Rudra korkunç ve hiddetli olmasının yanında merhametli ve
müşfiktir. Şiva-Rudra’ya atfedilen birbirine zıt hasletlere sahip çok yönlü tanrı imajı,
hususiyetle Hint kültürüne yabancı gözlere itici gelebilmektedir. Örneğin W.J. Wilkins,
Şivacılık ve Şiva hakkında fikirlerini dile getirirken diğer Hindu mezheplerinden farklı olarak
Şivacılık’ın albenisinin bulunmadığını, Şiva'nın korkunç, itici bir tanrı olduğunu ve insanların
onu tazim etmesinin ana nedeninin onun gazabından korunmak olduğu yahut Şiva’nın eşi
tanrıça Parvati’nin hatırı için insanların ona da saygı duyup hediyeler sunduğunu dile getirir.4
Sadece korku ve endişe ile yahut eşi hatırına tapınılan bir tanrı olduğunu dile getirmek,
Şiva’nın çok yönlülüğünü, olumlu hasletlerini görmezden gelerek yüzeysel bir yaklaşım
sergilemekten öteye gitmez.
Şiva-Rudra sadece korkulan, dehşetli, hastalıklar saçan soyguncu ve eşkıya bir tanrı değildir
aynı zamanda şifa veren, insanları düşmanlarından koruyan ve düşmanlara gazap saçan, evlat
bahşedendir. Şiva-Rudra’ya adanan metinlere bakıldığında Şiva-Rudra gibi ona tapınanlar ve
onun idaresinde olanlar da çok çeşitli ve geniş bir yelpazede sıralanır; “Yaratıkların efendisine
selam, yolların efendisine selam, tarlaların koruyucusuna selam, mimara selam, şifalı otların
efendisine selam olsun. Yüksek sesle kükreyene selam olsun, savaşçıların koruyucusuna
selam olsun. Hırsızların efendisine, okçuya selam, eşkıyaların liderine, güvenilmeze,
soyguncuların liderine, mızraklarla silahlanmış yok edicilere, yağmacıların efendisine selam.
Okçulara, yayı gerenlere, nişan alanlara selam olsun. Uyuyanlara ve uyananlara selam, ayakta
duranlara ve koşanlara selam, atlara ve atların efendilerine selam olsun. Kötü biçimlilere
selam olsun, her tür biçimdekilere selam olsun, yükseklere ve alçaklara, arabalılara ve
arabasızlara, arabaların efendilerine, marangozlara, çömlekçilere ve metal işçilerine selam,
balıkçılara, avcılara selam, köpeklere selam olsun…En yükseğe selam, en aşağıya selam, en
kötüsüne ve diptekine selam, yaşayanlar dünyasında ve ölüler dünyasında ona selam, barış,
huzur verene selam, ses ve yankıya selam olsun…cesur ve dikkatli olana selam olsun…
2

G.V. Tagare, Saivism: Some Glimpses, D.K. Printworld Ltd., 1996, s. 5.
A.A. Macdonell, Vedic Mythology. Verlag von Karl J., Strassburg, 1897, s.74.
4
W.J. Wilkins, Modern Hinduism, B.R. Publishing Corporation, Delhi,1975, s.333-334.
3
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Bakır rengi ve kırmızı-kızıl olana selam, mutluluk verene ve yaratıkların efendisine selam,
korkunç ve dehşetli olana selam, yakın ve uzak olanların yok edicisine, yeşil yapraklı ağaçlara
selam, kurtarıcıya selam olsun. Ona taze otlarla selam...”5 Canlı-cansız, iyi-kötü, uğurluuğursuz, görünen-görünmeyen her şey Şiva-Rudra ile birlikte anılır.
Hinduizm genelinde bütün Hindular için önemli bir tanrı olmakla birlikte Şivacılar nezdinde
Şiva, mutlak hakikat ve yüce tanrıdır. Her şeyin yaratan, koruyan ve zamanı geldiğinde yok
eden ve tekrar var eden Şiva’dır bu sebeple ona inanır ve tapınırlar. Evreni ve bütün varlıkları
yaratan Şiva’dır, diğer tanrılar ise Şiva'nın tezahürlerinden ibarettir, bu durum Şiva’nın farklı
isimlerle çağrılması ve maya (ilüzyon) nedeniyle farklı görülmesinden kaynaklanır. Keşmir
Şivacılığı’nın modern döneme ait bir eserinde şöyle geçer; “Tanrı Şiva, hem içkin hem de
aşkın, hem yaratan hem de yaratılmış olan Sevgidir.”6 Şivacılık’a göre Şiva her yerde ve her
şeydedir, gazabı ve hiddeti de var olmakla birlikte genel anlamda onun sevgi ve merhamet
dolu yönü daha baskın gelmektedir, Yüce ve Mutlak Varlık olan Şiva, tek bir gerçekliktir
ancak kendini farklı formlarda ve evrende iştigal eden farklı tanrılar olarak tezahür ettiren,
zamanı geldiğinde bütün tezahürler ve formlar onun birliğine geri dönecektir.7
Şiva’nın kendisine kutsal metinler ve efsanelerdeki anlatılara istinaden birçok isim ve sıfatı
bulunur. Veda metinlerinde Şiva’ya birçok isimle hitap edilir. Şiva ve sahip olduğu hasletler
de sayısız sıfat kullanılarak tanımlanır. Hinduların en meşhur dini metinlerinden biri
Mahabharata’da Şiva’nın 1000 ismi listelenmektedir. Yine Şivacı eserler olan Linga Purana
Puranalarda da Şiva’ya ait birçok isin sıralanmaktadır. Bunlardan bir kısmını şu şekilde
sıralanabilir; “Triloçana (Üç gözlü), Çandraşikhara (Ay tepeli/ Başında ay olan), Gangadhara
(Ganga'nın Taşıyıcısı), Girişa (Dağların Efendisi), Jatadhara (Keçeli saçlı/ Rastalı), Sthanu
(Değişmez/Sütun), Vişvanatha (Evrenin Efendisi), Hara (ölüm giderici), Şambhu (neşe
yurdu), Şankara (sevinç veren), Bhava (varlık), Mahadeva (büyük Tanrı), Aşani (yıldırım), İşa
veya İşana (hükümdar), Mritunjaya (ölümün fatihi), Aghora (korkunç olmayan), Ugra
(korkunç), Bhima (muazzam), Rudra (uluyan, ağlayan), ayrıca Şuli, Maheşvara, İşvara, Şarva,
Khandaparaşu, Mrida, Krittivasas, Pinaki, Pramathadhipa, Kapardi, Şrikantha, Sitikantha,
Kapalabhrit, Vamadeva, Virupakşa, Krişanuretas, Sarvajna, Dhurjati, Nilalohita, Smarahara,
Bharga, Tryambaka, Tripurantaka, Antakaripu, Kratudhvamsi, Vrişadhvaja, Vyomakeşa,
Umapati, Ahirbudhnya, Aştamurti, Gajari, Mahanata.”8
Dini metinler Şiva-Rudra’nın korkunç yönüne yapılan sayısız atıf içermektedir. Aitareya
Brahmana'da9 bu öfkeli tanrının adının doğrudan anılmasını önlemek için bir formülün
değiştirilmesi gerektiği emredilir. Doğrudan anılmasından kaçınılmalı, atıflar her zaman
dolaylı olmalı, Rudra sıfatlarından veya özelliklerinden bahsedilerek anılmalıdır. Çeşitli
mitolojik hikaye ve kutsal metinde Rudra-Şiva’nın farklı niteliklerinin sıralandığı çok çeşitli
isimlere sahip olmasının gerekçesinin bu husus olduğu ifade edilir.10 Şiva’ya çeşitli isimlerin
atfedilmesinin sebepleri arasında sayılabilecek bu hususun Şiva’nın sayısız isminin birincil
yahut tek sebep olarak kabul edilmesinin ise doğru olmayacaktır. Şiva, erken dönem dini
metinlerden itibaren korkunç olmasının yanında merhametlidir.

5

Taittiriya Samhita 4.5.2-8
Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Dancing with Siva, Hinduism’s Contemporary Catechism, Himalayan
Academy, USA, 2003, s. 14.
7
Marc Dyczkowski, The Aphorisms of Shiva, Indica,1992, s. 6.
8
Linga Purana 1.65-98; Mahabharata (Anuşasana Parva)13. 17
9
Aitareya Brahmana 2. 34. 7
10
A. Danielou, Gods Of Love And Ecstasy: The Traditions Of Shiva And Dionysus, Inner Tarditions
International, Vermont, 1992, s. 49.
6
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Vedalarda hanelerin ve kutsal düzen’in koruyucusu, şifa veren, hastalıkları bertaraf eden
Vastoşpati, Şiva’nın tezahürü olarak kabul edilir. Vastoşpati, bir hane olarak kabul
edilebilecek olan bu dünyanın da koruyucusudur. Tanrının hiddetli yönünü Bhairava
"korkunç" ve Mahakala, "güçlü-yüce zaman" isimleri temsil ederken, "hayırlı" anlamına gelen
Şiva, Şankara, Şambhu ve " Yüce Tanrı" Mahadeva müşfik ve ılımlı yönlerini temsil
etmektedir.11
Şivacılık içinde sarsılmaz bir yere sahip olan, Hinduların genelince de yüce tanrılar arasında
sayılarak tazim edilen Şiva’ya atfedilen sayısız isim ve sıfatın yanında sayısız tezahüründen
de bahsedilmektedir.
Şiva’nın Tezahür ve Avatarları
Şiva çeşitli isim ve tezahürlere sahip olmakla beraber bazı tezahürleri diğerlerine kıyasla öne
çıkarak inananların dini hayatlarında çeşitli yollar ve şekillerle daha etkili olmuşlardır. Bu
tezahürler yolu ile Şivacılık’ın temel prensip ve uygulamalarına dair önemli hususlar Şiva’nın
zatında vücut bularak mezhep mensuplarına aktarıldığı ifade edilebilir.
Çok yönlü ve renkli bir tanrı olarak nitelendirebileceğimiz Şiva’nın tezahürlerini genel
anlamda korkunç ve müşfik olmak üzere iki sınıfta ele almak mümkündür. Şiva’nın kutsal
metin ve anlatılarda ele alınan sakin, kruyucu ve merhametli yönlerini yansıtan ve Şiva’ınn
öfkeli, cezalandırıcı, yok edici, korkunç yönlerini yansıtan tezahürleri olmak üzere iki sınıfta
ele alınabilir.
Şiva’ya atfedilen tezahürlerden bazılarından kısaca bahsetmemiz yerinde olacaktır
Nilakantha ve Sitikantha
Şiva’nın maddi unsurlara, ilgisizliği ve menfaat gütmemesinin, diğerkam bir tavırla bütün
varlıkların iyiliği ve mutluluğu için hareket etmesinin tasvir edildiği bir tezahürüdür. Şiva’nın
boynunun mavi oluşuna atıfla aldığı bu isim onun bütün varlık ve dünyaları (cennet, yer yüzü
ve yer altı/cehennem) kurtardığının anlatıldığı efsanevi hikayeden kaynağını alır.
Ölümsüzlük iksiri amrita’ya sahip olabilmek için Şeytanlar/Asuralar ve tanrılar/devalar
amrita’yı içinde gizleyen süt okyanusunu çalkalamaya karar verirler. Bu muazzam okyanusun
çalkalanması için yılanların kralı Vasuki halat olarak kullanırlar. Süt denizinin çalkalaması ile
amrita’dan evvel uzun süre halat gibi kullanılmanın etkisi ile Vasuki’nin zehri akar. Bu
korkunç zehir öylesine keskin ve yok edicidir ki bütün dünyaları ve varlıklar tehdit altında
kalır. Halahala/ kalakuta denilen bu zehri yok etmeye hiçbir tanrı güç yetiremez. Amrita
peşindeki tanrıların dünyaları yok olmaktan kurtarması üzerine rica edilen Şiva, hırs ve acının
sonucunda ortaya çıkan halahala/kalakuta zehrini içerek tanrıları ve bütün varlıkları boğucu
dumanlar ve alevler saçan yok edici zehirden kurtarmıştır. Dünyalar ve varlıklar ve hatta
tanrılar bu alevli ve korkunç zehirden Şiva’nın lütfu ile kurtulurlar. Bu zehir o kadar
kuvvetlidir ki Şiva zehri yutmaz ve boğazında tutar, zehrin etkisiyle boynunda koyu mavi bir
iz kalır. Şiva, zehrinden arınan Vasuki’yi de kolye gibi boynuna dolar. 12
Şiva bu fiili bütün varlıkların iyiliği için yapmıştır. Hiçbir menfaat beklemeden çıkar
gözetmeden hareket etmiş bu yönüyle de hem bir asketik edası ile kayıtsızlığını hem de yüce
tanrı oluşunun verdiği koruma görevini yerine getirmiştir.
11

Rigveda 7.55.1; Stella Kramrisch, The Presence of Siva, Princeton University Press, New Jersey, 1981, s. 33,
45-48, 51; Dimmitt, C., & van Buitenen, J. Classical Hindu Mythology, Temple University Press. Philedelphia,
1978, s. 149.
12
J. Ph. Vogel, Indian Serpent-Lore or The Nagas in Hindu Legends and Arts, Stephen Austin and Sons Ltd.,
London, 1926, s.199-200; M. Chakravarti, Concept of Rudra-Siva Through the Ages. Motilal Banarsidass, New
Delhi,1994, s. 34-36; Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s.146-149; Mahabharata I.18.42
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Şiva’nın en bilindik sıfatlarından biri olan Nilakantha resim ve tasvirlerde görülebileceği gibi
Şiva’ya adanmış şiir ve şarkılarda da sıkça kullanılır.13
Şiva’ın Şrikantha/ Sitikantha isminin kaynağı ise Nilakantha’nın aksine öfkesi ile ilgilidir.
Şiva, aşağılandığı ve karısı tanrıça Sita’nın öldüğü kurban töreninde öfkeyle tanrılara ve
ermişlere saldırıp töreni yok eder, alevden mızrağını etrafa kaçışan tanrılara savurur. Şiva her
fırlatıldığında tekrar Şiva’ya döner ve Şiva etrafını yok etmeye devam eder. Tanrı Vişnu
Şiva’nın kendisine fırlattığı mızrağı/trişul’u her seferinde geri püskürtür. Öfkeyle kendisine
doğru hücum eden Şiva’yı durdurmak için Vİşnu onu boğazından yakalar ve Şiva’nın
boynunda boynunda beyaz bir iz oluşur. Bu nedenle Siva, beyaz boyunlu anlamına gelen
Sitikantha veya Srikantha olarak adlandırılmıştır.14 Şiva merhamet ve diğerkamlıkta olduğu
gibi öfke ve hiddette de sınır tanımaz olarak tasvir edilmektedir.
Bhairava
Kelime anlamı korkunç, ürkünç demek olan Bhairava, Şiva’nın öfkeli ve hiddetli
tezahürlerinin en öne çıkanı ve meşhuru, Şiva mitolojisinde Şiva’nın öfkeli yönünü temsil
etmektedir.15
Bhairava ve Virabhadra gibi tanrılar/tezahürler Veda metinlerinde değil daha sonraki
dönemde teşekkül etmiş olan Purana metinlerinde geçmektedirler. Mahadev Chakravarti bu
hususta dikkat çekici bir bilgi paylaşır. Şavaralar diye anılan Hint-Moğol asıllı Kirata (avcı)
kabilelerinin Hindulaşması ile tanrıları Budha Deo veya Bad Raul’un Bhairava adı altında
Siva’nın bir tezahürü olarak Hindu panteonuna dahil olduğunu dile getirir.16 Yani Bhairava
Ari kültüre ait bir tanrı olmaktan ziyade, Şiva’nın diğer birçok tezahürü için geçerli olduğu
üzere Hindu panteonuna sonradan dahil olmuş bir tanrıdır. Bhairava’nın resim ve
temsillerinde yanında olan kutsal hayvanı ve bineği olan köpek de ortodoks Hindu inancında
kirli, uğursuz kabul edilen bir hayvandır.17
Purana metinlerinde birden fazla bölümde Bhairava’nın geçtiği anlatılar bulunmaktadır.
Şiva’nın Bhairave tezahürü çeşitli sebeplele ortaya çıkabilir. Örneğin Bhairava kendinin üstün
görerek kibirle konuşan tanrı Brahma’nın karşısına çıkar ve tırnağı ile Brahma'nın beşinci
başını koparır. Bir başka anlatıda ise kozmik bir sütun olarak beliren uçsuz bucaksız linganın
(Şiva’nın tapınım objesi) içinden çıkar ve yalan söylediği için Brahma’nın kafasını koparır.
Ancak kendisi de tanrının başının kestiği için cezalandırılmaktan kurtulamaz. Brahman’nın
kesik başı eline yapışır ve kefaret için asketik fiiller gerçekleştirmek zorunda kalır. Başka bir
anlatıda yaptığı çilecilikler karşılığında kendisine bahşedilen mucize ve nimetlerle tanrıları
taciz eden Asura Andhaka’yı, Bhairava tezahürü ile mızrağına asar ve bu halde halde meşhur
dansını yapar.18 Bu tezahür Şiva’nın öfkesinin büyüklüğünün en belirgin kanıtı olarak
görülebilir.
13

Bkz. Indira Viswanathan Peterson, Poems to Siva The Hymns of the Tamil Saints, Motilal Banarsidass
Publishing, Delhi, 2007
14
M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s. 35; Vajasenayi Samhita (Yacurveda)16.28
15
Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass Publications, Delhi,
1985, s. 727.
16
M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s.68.
17
N.R. Bhatt, Shaivism In The Light of Epics, Puranas and Agamas, Indica Books, Varanasi, 2008, s. 132; M.
Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s.46.
18
Jones, C. A., & Ryan, J. D., Encyclopedia of Hinduism. Facts on File Inc., New York, 2007, s. 74; S.
Kramrisch, The Presence of Siva, s.263-265; N.R. Bhatt, Shaivisim In The Light of Epics, s.272; Şiva Purana
3.8.52; Skanda Purana 5.1.2.6 5. Başka bir versiyonda ise Şiva’nın Brahma’nın başını kesmesi Brahma’nın ve
kozmik düzenin iyiliği içindir. Bkz. Varaha Purana 97.3-7; Wendy Doniger, Siva: The Erotic Ascetic, s. 124125; Swami Parameshwaranand, Encyclopedia of Saivism, Sarup and Sons, New Delhi, 2004, vol. I, s. 119-121.

1410

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Uzun dişli, teni siyah bir tanrı olarak tasvir edilen Bhairava’nın bazı heykel ve figürlerde
şişman, koca göbekli bazılarında ise bir deri bir kemik temsil edildiği görülür. Bhairava,
Kalabhairava veya Kalaraja, zamanın efendisi olarak da adlandırılır, zamanı, yaşamı ve
ölümü, dünyayı kontrol ettiği dile getirilir.19
Bhairava’ya sekiz alt form veya tezahür isnad edilir. Sekiz alt form da korkunç birer karaktere
ve şekle sahip olarak tasvir edilirler. Bu tezahürler; ‘Asitanga, Ruru, Çanda, Krodha,
Unmatta, Bhairava, Kapala, Bhişma ve Samhara-Bhairava’dır. Her birinin sırası ile Vişnu,
Brahma, Surya, Kudra, İndra, Çandra, Yama ve mutlak hakikat/ yüce tanrıya karşılık geldiği
dile getirilir. Bhairava’nın bineğinin bir köpek olduğu için Bhairava’ya "atı bir köpek olan"
anlamına gelen Şvaşva da denir.20
Bhairava Kapalika ve Kalamauka gibi mezheplerin İştadevata (tapınılan ana tanrı) olarak
şeçtikleri bir tanrıdır. Bu mezhepler kendilerine Şiva’nın Bhairava tezahürünü örnek
aldıklarını savunarak, bu tezahüre özgü tasvir ve anlatı ve betimlemeleri taklit ederler.21
Şivacılık için otorite olarak kabul edilen eserler olarak dile getirilebileceğimiz Agamalar’da
Bhairava tapınmanın kurallarının bulunduğu görülür. Ancak genel anlamda, bu tezahürün
Kalamukha ve Kapalikalar gibi mezhepler haricinde ibadet sisteminde ikincil bir yere sahip
olduğu ifade edilebilir. Bhairava, bir diğer adı da tapınakların koruyucusu Kşetrapala’dır ve
tapınak girişine konan heykellerine tapınılarak iç kısma geçilir. Kapala (ucunda kafatası olan
bir asa) denilen bir silahı vardır. Tapınakta dış kapıya bitişik alanda yer alması onun bekçi
yahut nöbetçi olarak nitelendirildiğinin işaret olarak değerlendirilebilir. 22
Edwar Moor’a göre ise Bhairava, “Şiva’nın bazen oğlu bazen avatarıdır. Korkunç bir tanrıdır.
Bir tasvirinde elinde kesik bir baş ve bir kadeh kan vardır. İki köpek eşlik eder. Teni mavi,
avuç içleri, ayak tabanları ve dudakları kırmızıdır, kafataslarından bir kolye takar. Şiva’nın
üçüncü oğludur. Şiva Brahma’nın kibrini kırmak için onu kendi nefesinden yaratarak
Brahma’nın başını keser.”23 Bhairava Şiva’nın tezahürü olarak görülmesinin yanında avatara
hatta oğlu olarak kabul edilmektedir. Şiva kültü içinde sağlam bir yere sahip olan Bhairava
bazı alt mezheplerin temel inanç unsurlarından da biri haline gelmiştir.
Virabhadra
Bhairava gibi Şiva’nın öfkeli bir tezahürü olan Virabhadra, sözlükte yüce kahraman, büyük
savaşçı gibi anlamlara gelmektedir.24 Virabhadra savaşçı bir tanrıdır.
Edward Moor’a göre Virabhadra Bhairava gibi Şiva’nın oğludur. Bazı metinlerde ise avatara
olarak ele alınmaktadır. Şiva’nın dördüncü oğlu Virabhadra bin başlı ve bin kolludur.
Şiva’nın üçüncü gözünden, saç telinden yahut bir damla terinden doğmuştur.25
Anlatıya göre Şiva’nın karısı tanrıça Uma-Sati kocası Şiva’yı aşağılayan ve düzenlediği
kurban törenine çağırmayan babasının sözlerinden dolayı kendini kurban ateşine atar.
19

Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 284-285.
Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, The Law Printing House., vol. II, p. I, Madras, 1916, s. 27-28;
John Dowson bu tezahürleri şu şekilde sıralar: Asitanga, siyah uzuvlu; Şanhara, yıkım; Ruru, köpek, Kala, siyah;
Krodha, öfke; Tamraçüda, kırmızı tepeli; Çandraçüda, ay tepeli; Maha, yüce. John Dowson, A Classical
Dictionary of Hindu Mythology And Religion Geography, History and Literature.: Trübner & Co., London,
1879, s. 45.
21
David Lorenzen, The Kapalikas and Kalamukhas: Two Lost Saivite Sects.: University of California Press.
Berkeley and Los Angeles, 1972, s. 4, 88-89.
22
N.R. Bhatt, Shaivisim In The Light of Epics, s. 274; Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II, p.
I, s. 177-178
23
Edward Moor, Hindu Pantheon, Indological Book House, Delhi 1968, s. 105-106.
24
Sunil Sehgal, Encyclopedia of Hinduism, Sarup & sons, New Delhi, 1999, vol. 5, s. 1377.
25
Edward Moor, Hindu Pantheon, s. 105.
20
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Bu haberi aldığında Şiva öfke ve kederle kurban törenini ve törene katılanları yok etmek için
Virabhadra’yı yaratıryahut bu tezahüre bürünür.26 Virabhadra’nın etrafı ruhlar ve
gulyabanilerle çevrilidir ve Virabhadra’nın emriyle onlar da törendekilere saldırır. Ari inanca
ait olmayan, yerel ve dravid kökenli oldukları ifade edilen gulyabani, ifrit ve ruhlar
Virabhadra gibi tanrı ve tezahürler aracılığı ile Şiva kültü içerisinde kendilerine yer
edinmişlerdir. Şiva-Virabhadra siniri geçene kadar saldırmaya devam etmiş, onun karşısında
aciz kalan tanrılar ve ermişler ona yalvararak sakinleştirmek ve kurbanlarda ona pay ayırma
sözü vermek zorunda kalmışlardır.27 Bu gibi anlatılar Şiva’nın güç ve otoritesinin diğer
tanrılar üzerinde kurulmasını konu alan ve Şiva’nın Hindu tanrı inancı içerisindeki önemini
vurgulamaktadırlar.
Bhikşatana
Dilenci, gezinerek sadaka toplayan anlamlara gelen ‘bhikşa’ kökünden türetilen Bhikşatana,
Şiva bu tezahüründe gezgin bir dilenci kılığında diyardan diyara dolaştmaktadır.28
Şiva’nın birçok tezahürünün birbiri ile yakından ilişkili oldukları ve benzerlikler sergiledikleri
görülür. Bhairava, Virabhadra gibi öfkeli tezahürlerinin etrafı kötü ruhlarla çevrilidir bir
anlamda aynı anda Bhuteşvara’dırlar(ruhların efendisi). Asketik bir dilenci olan
Bhikşatana’nın etrafı da ruhlar ve hayaletlerle çevrilidir. Şiva’nın farklı yönlerinin tasvirleri
ve fiile dökülmüş halleri olarak değerlendirilebilecek olan bu tezahürlerin birer sıfat ve belirli
bir nitelik olarak bir arada da bulunabildikleri de ifade edilebilir.
Günümüzde de aktif olarak devam eden gezgin dilenci asketiklik geleneğinin kaynağını
Şiva’nın dilenci tezahüründen aldığı dile getirilebilir. Şiva, meşhur anlatılardan birinde
Deodar ormanında meşhur tandava dansını yaptıktan sonra gezgin bir dilenci kılığındadır.
Elinde üç başlı mızrağı trişul’u ve sihirli güçleriyle gezgin dilenci Şiva-Bhikşatana’nın Şivacı
asketikler tarafından örnek olarak alındığı görülür.29 Şiva, dünyevi heveslerden el etek çekmiş
asketik bir dilenci ve yogi’dir. Hindu dini geleneğinde bedensel arzuların geride bırakılması,
asketik bir yol takip ederek kurtuluşa ermedeki en önemli prensiplerden biri olarak kabul
edilir.30
Şiva’nın öfkeyle Brahma’nın başını kesmesi ile bu baş ceza olarak eline yapışır.31 Bu baştan
kurtulması için dilenerek diyar diyar gezmesi gerekmektedir. Bhairava-Şiva bu baştan
kurtulabilmek için Bhikşatana olarak dünyayı dolaşmıştır.32 Şiva kefaret için eline yapışan
kafatasını dilenme kabı yaparak kapı kapı dolaşmak zorunda kalır. Elindeki baş bir dilenci
olarak dolaşıp kutsal şehir Varanasi’ye ulaşana kadar düşmez.33 Bhikşatana tezahüründe
aslında kınanan bir fiil olarak görülen dilencilikle Şiva’nın takipçilerinin gözünde dünyevi
kibir ve bağlarından arınmış bir karakter sergilemektedir.
26

Şiva Purana’da Şiva’nın bir tel saçı ikiye böldüğü, saç telinin yarısından Virabhadra’yı diğer yarısından ise
dişil enerji ve Parvati’nin hiddetli tezahürü Bhadrakali’yi yarattığı aktarılır. Bkz. Şiva Purana 2.2.25; 2.2.32
27
Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 323-326; M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva Through the
Ages by Mahadev Chakravarti, Motilal Banarsidass. New Delhi, 1994, s. 68-69.
28
Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1960, s. 756.
29
David Smith, The Dance of Siva: Religion, Art and Poetry in South India, Cambridge University Press, New
Delh, 2014, s.161
30
Bkz. Handelman & Shulman, Śiva in the Forest of Pines: An Essay on Sorcery and Self-knowledge, Oxford
University Press, New Delhi, 2004, s. 1-44; Wendy Doniger, Siva: The Erotic Ascetic. Oxford University Press.
1981, s. 172-190.
31
Bu baş, Şiva’nın Brahma’nın başını kestiği eli olan sol eline yapışır. Bu açıdan sembolik bir anlam da
taşımaktadır.
32
Kurma Purana 2.31.61-73; Şiva Purana 3.8.61-62; Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 262.
33
Padma Purana 5.14.112-113; Skanda Purana 5.1.2.33-69; Kramrisch, The Presence of Siva, s. 264.
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Paşupati
Paşupati vahşi ve büyükbaş hayvanların efendisi gibi anlamlara gelmektedir. Şiva’nın
Paşupati tezahürünün kökleri, Vedalar öncesi İndus vadisi medeniyeti kalıntılarına kadar
sürülebilir. Şatapata Brahmana’da Rudra’nın ormanlarda yaşadığından bahsedilir. RudraŞiva’ya vahşi ve evcil hayvanların efendisi Paşupati diye hitap edilir. Rigveda’da Prajapati,
Şiva-Rudra’ya hayvanların efendisi ismini verir.34 Vedalarda karşımıza çıkan Paşupati
tezahürü Şiva’nın bu antik kökeninin bir yansıması olarak da görülebilir.35 İndus
medeniyetine ait etrafı hayvanlarla çevrili ve Paşupati mührü olarak isimlendirilen mühür
Paşupati Şiva’nın ilk örneği kabul edilebilir.
Başlangıçta hayvanların efendisi olan Şiva-Paşupati’nin zaman içinde bütün varlıkların
efendisi konumuna yükseldiği aktarılır.36 Purana metinlerinde geçen bir pasajda bütün tanrılar
‘paşu’ yani varlıklar, yaratıklar ve hatta en temel anlamıyla hayvanlar sınıfında
değerlendirilirken Şiva ‘pati’ efendi ve liderleri olarak değerlendirilmiştir.37
Diğer tanrılar için de kullanılan bir sıfat olarak Paşupati zaman içinde Rudra-Şiva için
kullanılan hususi bir isim olmuştur. Paşupati Şiva’nın bilinen en eski tezahürü olarak kabul
edebilir ve bu tezahür Şivacı dini anlayış ve Şivacılık’ın felsefi-düşünsel doktrinlerinin
oluşumunda da etkili olmuştur. Günümüzde Şivacılık’ın en yaygın kolu olan Şiva
Siddhanta’nın temel doktrini olan ‘paşupata’ temellerini Şiva’nın ‘hayvanların-yaratıkların
efendisi’ tezahürü olan Paşupata’dan almaktadır. Bu tezahürüne atıfla isimlendirilen
Paşupatalar ilk Şivacı mezhepsel oluşum olarak kabul edilirler.38 Günümüz Şivacılık’ı
içerisinde Paşupataların temel görüşleri ve asketik anlayışlarına dair izler gözlemlenebilir.
Nataraja
Dansın kralı ve efendisi anlamına gelmekte olan Nataraja, Şiva’nın tezahürlerinin en
meşhurlarındandır39 Şiva’ya atfedilen en meşhur tezahürlerinden biri olan uzun saçlı, kül
kaplı Yoga’nın efendisi olarak evrene ve içindekilere kayıtsız bir duruş sergileyen popüler
imajının yanında aynı zamanda çok kollu dönen dansı ile tüm evreni yaratan, sürdüren ve
sonunda tüm evreni içine alan Dansın Efendisi Naṭaraja olarak da tasvir edilir.
Mortimer Wheeler’a göre İndus vadisinde çıkartılan ve dans eden bir erkek gövdesi olduğu
düşünülen heykeli Şiva’nın Nataraja tezahürünün ilk örneğini oluşturmaktadır.40 Ancak
oldukça tahrip olmuş bu heykelin Şiva’nın İndus vadisi kökenlerine kanıt olarak kabul
edilmesi bu iddiayı destekleyebilecek kuvvetli ek delillerin bulunmasına bağlıdır.
Şiva’nın evreni, bütün varlıkları yok ettikten sonra tekrar var eden kutsal dansına tandava
denir. Evrenin periyodik olarak gerçekleşen yıkım ve tekrar yaratılışını Şiva gerçekleştirir.
Şiva’nın kutsal dansı şiddetli bir danstır. ‘Anandatandava’ bu dansın mutlulukla yapılan
keyifli versiyonu olarak tasvir edilir.41 Kültür ve sanatta da Şiva’nın tandava dansı kendine
karşılık bulmuştur. Dini işlev ve kökene de sahip olan Hint danslarının üzerinde Şiva’nın
tandava dansının büyük ölçüde etkisinin bulunduğu dile getirilir.42
34

Şatapatha Brabmana, 12. 7. 3. 20; Rigveda 1.114.9
M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s. 33.
36
M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s. 36.
37
Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 331; Varaha Purana 21.78-82; 33.25-28
38
Gavin Flood, “The Saiva Traditions”, G. Flood (Ed.), The Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell
Publishing, Oxford 2005, s. 206
39
Ryan & Jones, Encyclopedia of Hinduism, s. 307.
40
Mortimer Wheeler, The Indus Civilization, Cambridge University Press London, 1968, s. 90.
41
David Smith, The Dance of Siva, s.1.
42
Ananda Coomaraswamy, The Dance of Siva, Fourteen Indian Essays, The Sunwise Turn Inc., New York,
1918, s.56-57.
35
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Şiva’nın tandava dansının yüz sekiz farklı versiyonu olduğu aktarılır. Varlıkları hareket
ettiren Şivadır ve o, sürekli dans eder vaziyettedir. Varlıkların ve evrenin varlığını
devamlılığını sağlayan Şiva’dan yayılan melodi/ titreşimdir.43 Anada Coomaraswamy
Şiva’nın dansının onun beş fiiline (pançakritya) karşılık geldiğini dile getirir. Birincisi Şiva
yaratır, geliştirir, gözlemler (srişti), ikinci olarak koruyup destekler (sthiti), üçüncü olarak yok
eder, yıkar (samhara), dördüncüsü kapatır/örter, vücut buldurur, yanılsamaya sokar (tribhova),
son olarak da serbest bırakır, özgürleştirir, lütfeder (anugraha). Bu fiiller ayrı birer işlev ve
yetkinlik olarak Brahma, Vişnu, Rudra, Maheşvara (yüce tanrı-Şiva) ve Sadaşiva’ya (yücemutlak Şiva) aittirler.44 Şiva bütün tanrısal işlevleri kendinde taşır ve bu işlevleri kutsal dansı
ile uygulamaya koyar.
Şiva, tanrıça Parvati-Uma’yı (dağların kızı) eş olarak istemek için Himalayalar’ın kişileşmesi
olan Himavat’ın sarayına gittiğinde dansçı Sunartaka avatarı ile belirerek kutsal dansını
yapmıştır.45 Kayınpederi Dakşa’nın kurban törenini yok ederken dans eder, kendini ateşe
atarak ölen karısı tanrıça Sati’nin bedenini taşırken de dans etmektedir. Bir anlatıda
Rişilerin/ermişlerin karılarının akıllarının başlarından gitmesinin sebebi Şiva’nın dansı olduğu
gibi kendisine öfkeyle saldıran ermişlerin saldırıları sırasında da Şiva dans eder. Sonrasında
gökyüzünde yok edici tandava dansını yapar ve tüm evrene korku salar. Yanındaki hayalet ve
yaratıklarla mezarlıklar ve ölü yakma yerlerini mesken edinerek buralarda da dans eder.
Özellikle şafak çökerken dans eden Şiva-Nataraja karısı Parvati için dans ettiği gibi tanrıçanın
diğer bir tezahürü Kali ile birlikte karşılıklı da dans eder.46 Şiva’nın yaptığı bu kozmik dans
Şiva’ya dair anlatıların hemen hepsinde bir şekilde yer edinmiştir. Bu dans Şiva’nın tanrısal
gücünü kullanmasının temsili olarak değerlendirilebilir.
Şiva'nın Nataraja yani dans eden tanrı tezahürüne ait birçok tasvir ve heykeli bulunmaktadır.
Nataraja tasvir ve heykellerinin en meşhurları arasında Miladi yedinci asır ve öncesine
dayanan Ellora (Maharaştra) ve Elephanta (Mumbai açıklarında bir ada) gibi yerlerdeki
mağara tapınaklarda kayalara oyulmuş heykel ve oymalar da yer almaktadır. Güney
Hindistan’da Nataraja’ya adanmış en önemli tapınak ise Cidambaram/Çidambaram
tapınağıdır. Bu tapınağa tazime gelenler Şiva’nın kutsal dansını ilk olarak burada yaptığına
inanırlar. Bu yer o kadar önemlidir ki Şiva-Nataraja tezahürüne inananlarca evrenin merkezi
olarak anılır.47 Şiva’nın bu tezahürü dini bir sembol olmasının yanında kültürel değere de
sahip önemli bir figürdür.
Pançanana
Şiva’nın beş yüzlü tezahürüdür ve onun eş yönün, elementin, insan ırkının, duyunun efendisi
ve tanrısı olmasına işaret eder. Bu yüzler inci beyazı, sarı, koyu mavi, beyaz ve kırmızıdır.
Üçer gözleri, kaşlarının üzerinde hilal vardır. Bir mızrak, topuz, şimşek, alev, yılan kral, çan,
fil, kanca ve halat taşırlar. İşana yukarıya bakmaktadır, şeffaftır ve öğrenmenin her türünü
temsil etmektedir. Doğuya bakan yüzü Tat-Puruşa’dır, üstün insan-varlık, sarı renklidir, koku
duyusunu temsil eder. Aghora, korkunç olmayan anlamına gelir, güneye bakar, mavidir ve
akıl ilkesini veya evrensel yasayı simgeler.
43
Kurma Purana 2.4.33; Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II p. I, s. 223-224; Stella
Kramrisch, Manifestations of Shiva, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, s. xxiii.
44
Ananda Coomaraswamy, The Dance of Siva, s.59.
45
Dimmitt & Buitenen, Classical Hindu Mythology, s. 198-199.
46
Wendy Doniger, Siva: The Erotic Ascetic, s. 83, 173, 216, 235; Stella Kramrisch, 410-411, 439-440; Dimmit,
Buitenen, Classical Hindu Mythology, s. 200-202.
47
Daniel Smith & M. Narasimhachary, Handbook of Hindu Gods, Goddesses and Saints Popular In
Contemporary South India, Sundeep Prakashan, Delhi, 1997, s.32. Bkz. David Smith, The Dance of Siva; Stella
Kramrisch, Manifestations of Shiva.
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Vamadeva, sol el tanrı demektir, batıya bakar, kırmızıdır, görme duyusunu temsil eder,
Şiva’nın kuzey yüzü Sadyojata’dır, aniden doğan anlamına gelmektedir, beyazdır, tat alma
duyusunu temsil eder.48 Şiva’nın bu tezahürleri ayrı ayrı da tasvir edilirler. Bu, Şivacılık
içinde beş sayısının önemine vurgu yapan bir sınıflamadır.
Mahayogi
Şiva bir yogidir (yoga yapan) Yogilerin efendisi ve ilkidir Mahayogi(yüce yogi),
Yogişvara(yogilerin ve yoganın efendisi-tanrısı) gibi isimlerle anılır. Meşhur Keşin
ilahisinde49 Şiva rastalı saçlı, katı çilecilik yapan üstleri başları toz toprak içinde yarı çıplak
asketiklerle ilişkilendirilmiştir.50 Mahayogi olarak insanoğluna yoga usullerini öğreten O’dur.
Şiva en mükemmel Yogidir. Meditasyon, kefaret ve çilecilikle sınırsız güçlerin
kazanılmasının örneğini Şiva gösterir. Bu tezahüründe Şiva tamamen çıplak resmedilir ve o,
digambara’dır yani hava giyinmiştir, rastalı saçlıdır ‘dhurjati’dir, vücudu küllere bulanmış
şekilde, ceylan yahut kaplan derisine oturarak meditasyon yapar.51
Şiva’nın yoga ile ilişkisinin kökleri Paşupati tezahüründe olduğu gibi İndus medeniyetine
kadar götürülebilir. İndus medeniyetine ait kalıntılarda lotus yoga pozisyonuna benzer
pozisyonda tasvirlerin bulunduğu birden fazla mühür ile Şiva’nın Mahayogi tezahürünün
benzerlikleri oldukça dikkat çekicidir. Etrafı hayvanlarla çevrili, yoga pozisyonunda, itifallik,
boynuzlu bir figür birçok araştırmacı tarafından Şiva’nın Paşupati tezahürünün ve linga
tapınımının daha da önemlisi sadece Şivacılık için değil Hinduizm’in bütününde önemli bir
yere sahip yoga doktrininin ilk öğreticisi olan Şiva’nın Mahayogi tezahürünün İndus
medeniyetindeki ilk örneği olduğu kabul edilir.52
Vedalar dönemi dini geleneğinde temelde kurban ritüelleri bulunurken destanlar döneminde
bunun yerini tapas ve yoga yani asketiklik, çilecilik almıştır. Upanişadlar dönemi ve
devamında Rudra-Şiva, Vedalar dönemindeki korkunç ve hiddetli hallerinin aksine, felsefi
inzivada oturan bir çilecidir. O Mahayogin, Mahatapah, Taponitya, Yati ve Yogişvara'dır.53
Şiva illüzyonların/yanılsamaların (maya) yok edicisi olarak dünyada değişim ve büyümeye
izin veren, bunları sağlayan kişidir. Şiva yoga ile maya’nın yani yanılsamaların ardındaki
hakikati görmeyi öğretir. Bu nedenle Şiva genellikle ya meditasyon halinde ya da yaratma ve
yok etme dansını yapıyor olarak tasvir edilir.
Şiva bu tezahüründe katı asketik bir yaşam sürerşekilde tasvir edilir, o ormanlarda, ıssız
yerlerde ve kutsal meskeni Kailaş dağında yoga yapar ve derin tefekküre dalar. Mahayogi
yoga uygulamalarına o kadar bağlıdır ki yoga ve meditasyon yapmasına engel olduğu için
Aşk tanrısı Kama’yı küle çevirir. Deodar ormanında lingasının düşmesine rıza gösterir,
asketik bir yogi olarak bu uzva ihtiyaç duymaz.54
48

Danielou, The Gods of India: Hindu Polytheism, Inner Traditions. New York, 1985, s. 210-212; Wendy
Doniger, Siva: The Erotic Ascetic, s. 10; Doris Meth Sirinivasan, Many Heads Arms and Eyes: Origin, Meaning,
And Form of Multiplicity in Indian Art, Brill, Leiden, 1997, s. 234-235.
49
Rigveda 10.136. Bu ilahide Şiva Keşin adı verilen asketikle birlikte anılır. Bu asketikler yarı çıplak, ağır
çilecilik yapan ve sonraki dönemlerde ortaya çıkmış olan Paşupatalara benzetilir.
50
M. Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s. 32.
51
Danielou, Hindu Polytheism, s. 202; John Dowson, A Dictionary of, s.297-298.
52
Marshall, Mohejo-Daro and Indus Civilisation, vol. I, s. 52.
53
M.Chakravarti, The Concept of Rudra-Siva, s.32-33.
54
Smith, Narasimhachary, Handbook of Hindu Gods and Goddesses, s. 27-28; Stella Kramrisch, The Presence
of Siva, s. 158. Wendy Doniger, Şiva’nın asketik Mahayogi karakteri ile erotik bir aşık yönünün ilişkisinin çok
daha karmaşık olduğunun altını çizer. Ona göre Şiva’nın asketik yönü ile erotik yönü birbiri ile ilişkilidir.
Yaratma, koruma ve yok ederek tekrar yaratma fiillerini gerçekleştirirken asketik ve erotik yönlerinin ikisinin de
katkısı bulunmaktadır. Bkz. Wendy Doniger, Siva: The Erotic Ascetic.
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Dünyevi bağlara ve yanılsamalara karşı duyarsızdır. Bu bağlardan kurtulmak isteyenlerin
kılavuzu yüce yogi Şiva’dır. Purana metinlerinde de Şiva’nın yüce bir yogi olduğu, yogilerin
başı ve tanrısı olduğu yer almaktadır. Şiva yogayı en iyi bilen olarak tanımlanır. Bu
metinlerde Şiva’nın yoga pozisyonu giysileri ve eşyalarına dair çeşitli bilgiler aktarılır.55
Şiva’nın Mahayogi yönü ile bağlantılı birçok sıfatı bulunur. Bu sıfatlardan biri Sthanu’dur.
Şiva bir sütun ‘sthanu’ gibi dimdik bir duruş sergiler. Ayakta meditasyona dalar bu şekilde
binlerce yıl bekler ve çeşitli çilecilikler gerçekleştirir.56 Sthanu sıfatı ile ilişkili başka bir
husus ise Şiva’nın itifallik (urdhvalinga) tasvirleridir. Ancak bu durum onun dünyevi hazlara
düşkünlüğünün değil, aksine ilgisizliğinin ve vücudu üzerindeki tam hakimiyetinin kanıtı
olarak kabul edilir.57 Çünkü ne olursa olsun hiçbir şeyin onun üzerinde etkisi yoktur yani
itifallik oluşu onun dünyevi arzulara yenik düşüşünün değil onlara galip gelişinin
göstergesidir.
Mahayogi ile yakından alakalı bir diğer tezahür/sıfat ise Dakşinamurti’dir. Kelime anlamı
olarak güneye bakan demek olan bu tezahürün bu ismi almasının sebebinin Şiva’nın yogayı
ve diğer ilimleri öğretirken yüzünün güneye dönük olmasından dolayı olduğu aktarılır. Bu
isim Şiva’nın yoganın öğreticisi, kılavuz bir guru olduğuna işaret eden bir isimlendirmedir.
Dakşinamurti kurtuluşa ermek, hakikate ulaşmak isteyenlere yol gösteren bilge bir öğretmen
olarak sadece yoga öğretmekle de kalmaz müzik ve diğer ilimleri de öğretir.58
Ardhanarişvara
Şiva’nın sağ tarafı erkek sol tarafı ise kadın olmak üzere, kadın ve erkek iki formunun aynı
bedenin iki kısmını oluşturduğu tezahürüdür. Tanrı Brahma Şiva-Rudra’ya kendini bölmesini
söyler. Sol tarafından tanrıça sağ tarafından ise tanrı bedenlenir. Linga Purana metinlerinde
bedenlenen tanrıça Dakşa’nın kızı Tanrıça Uma-Sati olduğu aktarılır.59 Ardhanarişvara ile
ilgili birçok mitolojik anlatı ve bu anlatının farklı versiyonları bulunur.
Mahabharata metinlerinde tanrı Brahma’nın ölümlü varlıkları yaratamadığı aktarılır.60
Ölümsüz varlıklar ise henüz ölüm yaratılmadığı için üç dünyayı da doldururlar. Yaratma
fiilini gerçekleştirirken aciz kalan Brahma zihninden var ettiği dişil ve eril iki parçadan oluşan
Rudra’ya bölünmesini emreder.61 Böylelikle Rudra, tanrıça yani dişil enerjiden ayrılır.
Şiva’nın Ardhanarişvara tezahürü birbirine zıt ve birbirini tamamlayan iki unsurdan
müteşekkildir. Tam ortadan birleşerek bir bütün oluşturur şekilde tasvir edilirler.
Ardhanarişvara tezahürüne dair bu tasvir, aktarılmak istenen felsefi ilkeyle de uyumlu bir
çıkarım olarak değerlendirilebilir. Şivacılığın temel tapınma objesi olan linga da iki cinsiyetin
bir arada bulunduğu ve bu bütünlükle hem Şiva’nın hem de evrenin her yönü ile bütünlüğüne
işaret etmektedir.
55

Skanda Purana 1.1.32.150; 1.1.34.150-152; 1.2.24.31-32; Vamana Purana 44.58
Birçok asketik gelenekte ayakta hiç oturmadan yıllarca beklemek, tek kolunu yıllarca havaya kaldırmak,
başının üstünde amuda kalkmak gibi çileci fiiiler gerçekleştirilir. Bu fiillerin kişinin hakikati görmesini
engelleyen maya/ilüzyon’dan arınmasını ve kötü karmasını yok ederek aydınlanmasını ve özgürlüğe ulaşmasını
sağlayacağına inanılır. Bkz. Robert Lewis Gross, The Sadhus of India A Study of Hindu Asceticism, Rawat
Publications, New Delhi, 2001; Dolf Hartsuiker, Sadhus India’s Mystic Holy Men, Inner Traditions,
International, Vermont, 1993.
57
Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s.119-120.
58
Stella Kramrisch, Manifestations of Shiva, s. 22; Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II, p. I, s.
273.
59
Linga Purana 41.40-41; Alain Danielou, Gods of Love And Ecstasy, s. 64; Stella Kramrisch, The Presence of
Siva, s. 197-198.
60
Mahabharata 12.248.13-14; Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s.197.
61
Linga Purana 1.5.28
56
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Genellikle silindirik şekilli bir linga ve linganın altında bulunan yayvan bir yoni olmak üzere
tapınım objesi olan linga iki parçadan oluşur (yoni, vulva’ya, linga ise fallusa karşılık
gelmektedir). Bu sebeple Linga Şiva’nın eril-dişil formu olan Ardhanarişvara’nın farklı bir
formu veya sembolü olarak da kabul edilebilir. 62
Matsya Purana Şiva-Ardhanarişvara’nın sahip olduğu özelliklere dair ayrıntılı bir tasvir içerir.
“Erkek kısmında alnında parlayan bir hilal, son derece güzel olan kadın kısmının saçları
ortadan ayrılmış tepesinde düzenli bir şekilde toplanmış…Sağ tarafın (erkek) elinde bir
kafatası yahut trişul (Şiva’nın üç uçlu mızrağı), sol tarafın elinde lotus/nilüfer çiçeği yahut
ayna…” 63 Bu gibi dini metinlerde Şiva’nın Ardhanarişvara tezahürüne ait heykel ve
çizimlerinde yer alan birçok özellik sıralanır. Resim ve heykelleri de yapılan bu tezahürde sol
tarafı taranıp bağlanmış saçları alnında yarım tilak, kadın uzuvları, zarif bir duruş ve
aksesuarlarla dişil, sağ taraf ise Şiva’ya özgü objeler ve erkek uzuvları ile eril tanrı
görünümündedir.64 Eril ve dişil unsurların ayrılmazlığı ve birbirini tamamlamasını temsil eden
bu tezahür Şivacılık için önemli olduğu kadar Hinduizm’in üçüncü büyük mezhebi olan
Şaktacılık için de büyük öneme sahiptir.
Şarabha
Özellikle Şivacı Puranalarda Şiva’ya atfedilen bir tezahür olan Şarabha, genellikle iki başlı,
iki kanatlı, dört, sekiz hatta otuz iki ayaklı aslan ve kuş gibi hayvanların birleşimi bir yaratık
olarak tasvir edilir. Yine bazı heykellerde ise üç ayaklı, aslan başlı, aslan gövdeli ve dört insan
kolludur.65 Vişnu’nun Narasimha (aslan) ve Varaha (domuz) avatarları ile yakından ilişkili
olduğu görülür. Vişnu, asura Hiranyakaşipu’yu yok etmek için Narasimha olarak dünyaya
gelir ve amacını gerçekleştirdikten sonra aslını unutarak aslan mizacında bir hayvan olarak
etrafına zarar vermeye başlar. Çaresiz kalan tanrılar Narasimha’yı durdurmaya gücü
yetebilecek tek tanrı olan Şiva’ya yalvarırlar, Vişnu’yu durdurmasını ve Vişnu’nun asıl
formuna geri dönmesini sağlamasını rica ederler. Şiva, Şarabha tezahürü ile NarasimhaVişnu’yu etkisiz hale getirir, Vişnu özüne döner böylece evreni ve içindekileri de kurtarmış
olur. Bazı versiyonlarda Şiva Narasimya’yı öldürür ve postunu giyer. Benzer şekilde
Vişnu’nun Varaha avatarı dünyaya geliş amacını gerçekleştirdikten sonra Şarabha-Şiva
tarafından etkisiz hale getirilerek cenneti Vaikuntha’ya döner. Tanrıların Vişnu gibi Şiva’nın
da evrene zarar vermesinden çekinerek Şiva’ya yalvarmaları ve Şarabha tezahürünü yok
etmesini istemeleri üzerine Şiva bu tezahürünü parçalara ayırır.66 Bu Şivacı anlatı Vişnucular
tarafından kabul edilmemektedir.
Hindu kutsal metinlerinden Vedalar ve Brahmanalar’da süreç içerisinde, bazı tanrıların
Şiva’nın çeşitli tezahürleri ve ona atfedilen isimlere olan benzerliklerinden hareketle onunla
özdeşleştirildikleri görülür. Buna göre Şiva’ya atfedilen bir özellik yahut kendisine Veda
tanrılarından kalan bir miras olabileceği gibi aslında farklı birer tanrı gibi bahsedilen bu
tanrılar aynı tanrının tezahürleri olarak da ele alınabilir. Bundan hareketle Şiva’nın Bhava ve
Şarva tezahürlerinin aslında Şiva’dan farklı birer tanrı olduğu da dile getirilir.67 Bhava ve
Şarva okçu tanrılar olarak tasvir edilirler.
62
Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 220-222; Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II,
p.I, s. 58-59.
63
Matsya Purana 260.1-10
64
Tammy Laser, Gods and Goddesses of Ancient India, The Rosen Publishing Group, New York, 2015, s. 46.
65
Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II, p. I, s.171, 174.
66
Şiva Purana 3.10.34-37, 3.11.27, 3.12.7-36; Wendy Doniger, Siva: The Erotic Ascetic, s.282-283; Gopinath
Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II, p. I, s.172-173; Stella Kramrisch, The Presence of Siva, s. 436-437.
67
N.R. Bhatt, Shaivisim In The Light of Epics, s. 76.
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Okçuluğun Rudra’nın da sahip olduğu bir özellik olmasına binaen bu yakıştırmanın yapıldığı
ve bu tanrıların Şiva’nın birer tezahürür olarak değerlendirildiğinin dile getirenlerin yanında
bu ikisini Şiva’dan ayrı birer tanrı olarak değerlendirmeyen araştırmacılar da vardır.
Avatar kavramı tanrının bedenlenerek dünyaya inmesi, zor durumdaki adanmışlarına yardım
ederek dünyayı kurtarması ve kötülükle savaşı üzerine kurulu bir dini doktrin olarak
değerlendirilebilir. Bu doktrin Hindu geleneğinde özellikle Vişnuculuk çerçevesinde ele
alınarak değerlendirilen bir husustur.68 Daha ziyade Vişnu kültü ile özdeşleşmiş olan avatar
inancı Şivacılık için ön planda olmamakla birlikte tamamen yok da sayılmamıştır. Linga
Purana’da Şiva’nın 28 avatarı listelenir.69 İnsanlığa rehber olan her bir avatar, kurtuluşun yolu
olan Paşupata(Şivacı öğreti) sistemi öğretisini aktardıkları ilk dört talebeleri (bunların
avatarların oğulları oldukları da söylenir) ile birlikte listelenmişlerdir. Belirli zaman
dilimlerinde bir avatar gelerek insanları doğru yola ulaştıracak Paşupata sistemini öğrettiği
dile getirilir. Bu avatarların isimleri; Şveta, Sutara, Darşaka, Suhotra, Kanga, Lokakşi,
Jaigişavya, Dadhivamana, Rşabha, Muni, Ugra, Atri, Valin, Gautama, Vedaşiras, Gokarna,
Guhavasin, Şikhandin, Jatamalin, Attahasa, Daruka, Langalin, Şveta, Şulin,
Dandimundişvara, Sahişnu, Somaşarman, Nakuleşa/Lakulisa şeklindedir.70 Bu avataraların en
sonuncusu Nakulisa/Lakulisa, Şivacı bir alt mezhep olan Paşupata mezhebinin de kurucusu
kabul edilmektedir.
Vişnu kültü için merkezi bir konuma sahiptir olan bu doktrinin Vişnuculuk mezhebi Hindular
arasında yayılarak rağbet görmesinde de büyük payı vardır. Bununla beraber Şivacılık
içerisinde var olmakla birlikte arka planda kalarak çok rağbet görmemesinin birden çok
sebebinden bahsedilebilir. Şivacılık mezhebinde özellikle günümüzde Şivacılık’ın temsilcisi
ve en kalabalık güruhu olarak tanımlayabileceğimiz Şiva Siddhanta ekolü Şiva’nın
avatarlarının olmasını imkansız olarak niteler. Bu ekole göre eğer Şiva’nın avataraları olursa
bu durum onun doğum ve ölüm gibi hasletlere muhatap kılar. Bu ise Şiva’nın tabiatına
tamamı ile aykırı kabul edilir.71 Yüce tanrı ve mutlak hakikat olması hasebi ile Şiva bu gibi
hasletlerden aridir.
Sonuç
Hint alt kıtasında doğmuş ve tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşmış dini bir gelenek
olan Hinduizm sosyal ve kültürel anlamda da etkili olmuş ve günümüzde de bu etki ve alanını
genişletmeye devam etmektedir. Bu dini geleneğin tarihsel platformda geçirdiği değişim ve
gelişimlerin anlaşılması genel anlamda insanlığın sosyal, dini, kültürel vb. gelişim ve
değişimine ayna tutması açısından da büyük önem arz etmektedir.
Hindu dini geleneğinin en önemli unsurlarının başında tanrı kavramı gelmektedir. Hindu dini
geleneğinin anlaşılmasında bu gelenekte tanrı kavramına ne gibi anlamların yüklendiği, buna
bağlı olarak inanç, ritüel ve uygulamaların nasıl şekillendiğinin ortaya konarak analiz
edilmesi gerekmektedir. Tanrı panteonunda Hindu din ve kültürünün çok yönlü ve şümullü
yapısının anlaşılmasında en pratik örneğini ve konsantre örneğini ise Şiva’nın oluşturduğunu
söylemek yerinde olacaktır. Şiva, günümüze kadar ulaşan antik kökeni, kendisine atfedilen
sayısız isim ve tezahür ile araştırmacılara zengin bir bilgi birikimi sunar. Şiva zıtlıkların,
farklı kutupların bir arada bulunduğu bir kültün temel unsurudur.
68

Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yay., Ankara, 2014, s.
202-203.
69
Linga Purana I.24
70
R. K. Siddhantashastree, Saivism Through the Ages, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1975 s.
62-63.
71
Klostermaier, A Survey of Hinduism, SUNY Press. Albany, 2007, s. 224.
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İkincil bir tanrı iken zaman içinde tezahür ve kendine atfedilen isim ve sıfatların da etkisiyle
zaman içinde popülerleşmiş, temel Hindu mezheplerinden biri olan Şivacılık teşekkül
etmiştir.
Şiva, tezahür ve avatarlarına yüklenen anlam ve özellikler inanç, itikat ve ritüellere dair
unsurların yanında felsefi, kültürel, sanatsal ve sosyal hayatın hemen her alanına nüfuz ederek
etkilemiş, Hinduizm’in ötesinde Hint kültür ve medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak
günümüze kadar ulaşmıştır.
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HEAT STRESS ALLEVIATION IN MUSKMELON (CUCUMIS MELO) BY FOLIAR
APPLICATION OF CHITOSAN AND SALICYLIC ACID
Chaudhary Muhammad Ayyub
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture
Saeed Ahmad
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture
Mujahid Ali
Water Management Research Farm
Saqib Ayyub
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture
Abstract
The research was performed to check the effect of heat alleviation studies in muskmelon
(Cucumis melo) using Chitosan and Salicylic Acid under the condition of lab Data about the
morpho-physiological or growth parameters was noted and leads to the analysis of variance
complete randomized design (CRD) and means were compared using LSD test. Maximum
electrolyte leakage of muskmelon (Cucumis melo) was observed at 4mg/L combination and
minimum electrolyte leakage was obtained at control (No exogenous application of
chemicals: chitosan and salicylic acid) and at 2mg/L salicylic acid. They showed harmful
effects on morpho-physiological and growth attributes of muskmelon plants. However foliar
application of chitosan, SA, and their combination was proven to be best to recover the heat
stress-induced adverse effects. Applications of chitosan, salicylic acid, and their combination
externally improved the morpho-physiological and growth attributes such as the number of
leaves per plant count manually, the height of seedling (cm), leaf area (cm), petiole length
(cm), stem diameter (cm), germination percentage, mortality percentage, chlorophyll pigment
by chlorophyll meter, fresh shoot weight (g), dry shoot weight (g), fresh root weight (g), dry
root weight (g), electrolyte leakage of muskmelon plants. Chitosan, salicylic acid, and their
combination enhanced the tolerant ability of muskmelon plants under heat stress. Foliar
application of chitosan, salicylic acid, and their combination enhanced the vegetative growth
of muskmelon and strongly maintained the morpho-physiological and growth parameters at
4mg/L combination in contrast with the other treatment (treated with chemicals) or control
(untreated) under heat stress conditions.
Keywords: muskmelon, chitosan, salicylic acid, heat stress
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STRUCTURE-BASED DRUG REPURPOSING TO INHIBIT THE DNA GYRASE OF
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
Balasubramani G L
School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University
Rinky Rajput
School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University
Manish Gupta
School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University
Abhinav Grover
School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University
ASTRACT
Drug repurposing is an alternative avenue for identifying new drugs to treat tuberculosis (TB).
Although TB can be cured with anti-tubercular drugs, the emergence of multidrug-resistant
and extensively drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Mtb), as well as
the significant death toll globally, necessitate the development of effective drugs to treat TB.
In this study, drug repurposing approach was employed to address this drug resistance
problem by screening drugbank database to identify novel inhibitors of the Mtb target
enzyme, DNA gyrase. The compounds were screened against the ATPase domain of gyrase B
subunit (MtbGyrB47), and the docking results showed Echinacoside, Doxorubicin,
Epirubicin, and Idarubicin possess high binding affinities against MtbGyrB47.
Comprehensive assessment using fluorescence spectroscopy, SPR, and CD titration studies
revealed that Echinacoside as a potent binder against MtbGyrB47. Further, ATPase, and DNA
supercoiling assays exhibited IC50 values of 2.1-4.7 µM for Echinacoside, Doxorubicin,
Epirubicin, and Idarubicin. Among these compounds, the least MIC90 of 6.3 μM and 12 μM
were observed for Epirubicin and Echinacoside, respectively. Hence, our findings indicate
that Echinacoside and Epirubicin target mycobacterial DNA gyrase, inhibit its catalytic cycle,
and retard mycobacterium growth. Further these compounds exhibits potential scaffolds for
optimizing novel anti-mycobacterial agents that can act on drug-resistant strains. 1
Keywords: ATP hydrolysis, ATPase, DNA gyrase, DNA supercoiling, drug repurposing,
Mycobacterium tuberculosis
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NUTRITIONAL AND THERAPEUTICAL POTENTIAL OF RYE: A
COMPARATIVE OVERVIEW
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Abstract
Rye (Secale cereale) is a cover crop that grows best in low fertility soils and harsh winter
temperatures. It requires little lime and yields more than other cereals on sandy, droughty,
and infertile soils. Rye is used to make a variety of fiber-rich, nutritious products. Rye is used
primarily for baking purposes due to its high fibers, protein, vitamins, carbohydrates, and
minerals, particularly zinc and magnesium. Wheat and rye include physiologically active
components that provide a variety of health advantages. The increasing importance in such a
significant cereal is due to its nutritional and bioactive components as well as health benefits.
Increased rye intake has potential nutritional and health advantages, such as enhanced
digestion and a lower risk of noninfectious illnesses including hyperlipidemia, and a
protective impact against a variety of hormonal cancers. These not only aid in the prevention
of digestive disorders and cancer, but also in the prevention of cardiovascular disease and the
decrease of many health issues such as obesity, constipation, appendicitis and diabetes. The
effects of rye eating on gastrointestinal health, blood glucose levels, hormone secretions, and
LDL cholesterol content have all been well explored. The development of new rye-based
goods is carried out in accordance with various factors and goals. As people got more healthconscious, they demanded better goods with more dietary fibre and bioactive chemical
content. Phytosterols, lignans, benzoxazinoids, phenolic acids, alkyresorcinol, tocopherols,
and tocotrienols are the most abundant bioactive phytochemicals present in rye bran.
Polyphenols, also known as phytonutrients, are found in whole rye grains in the form of
phenolic acids, lignans and flavonoids. In general, rye has less starch and protein than wheat,
but it is high in free sugars and fiber. The ash and fat content of rye is lower than that of
barley. Compared to barley, rye grain has more quantities of alkylresorcinols and pentosans.
The greatest hemicellulose concentration was discovered in rye seeds (14.2%), followed by
wheat (9.1%) and triticale (8.7%).
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Ray bran has greater β-glucan and fructan levels than wheat bran, which are two times higher
than wheat bran. This aim of this review is to provide a comparative overview of nutritional
composition, by-products, and health benefits of rye cereal over other major cereal crops.
Keywords: Rye, nutrition, bioactive compounds, health benefits
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Abstract
The aim of this study was to determine the agronomic characteristics of some soybean
varieties (Arısoy, Bravo, Nova) and lines (SF-1, SF-2, SF-3,SF-4, SF-5, SF-6, SF-7). It was
carried out in two locations, in Adana Province and Mersin-Tarsus District, in 2021 according
to the randomized complete block design in split plots with 4 replications. In the study,
parameters such as flowering time (day), maturity time (day), plant height (cm), the first pod
height (cm), pod number per plant (piece), thousand seed weight (g), seed yield (kg da-1),
plant lodging (1-5 scale), pouring the seed (1-5 scales) were investigated. In the study, it was
determined that the effect of location and genotype was statistically significant in all the
properties examined except from flowering time (day), maturity time (day). As a result of the
research, it was determined that the highest plant height was measured from line SF-6 (113.0
cm), the first pod height was obtained from line SF-7 (25.4 cm), the highest pod number per
plant was recorded from line SF-6 (51.7 piece). Line SF-3 and SF-6 gave the highest thousand
seed weight (179 g and 178.4 g, respectively). Also, the highest seed yield was 343.1 kg da-1
(SF-6) in Adana location, 334.8 kg da-1 (SF-3) in Tarsus location, and the average of the two
locations was determined as 325.0 kg da-1 (Arisoy).
Keywords: Agronomic characteristics, Glycine max L., Soybean, Line.
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Abstract
This study was carried out to determine the relationship between seed yield and some yield
components in sunflower and the direct and indirect effects of these characters on oil yield by
Path analysis. The research was conducted under Altınekin-Konya conditions in 2021 with
five standard varieties (LG 50.514, P64LP130, P63MM54, Granit, Alcantara) and fifteen
hybrid sunflower genotypes developed by Assoc. Rahim Ada (H1, H2, H3, H4, H8, H12,
H13, H14, H16, H19, H22, H26, H34, H40, H41). In the study, plant height, head diameter,
seed yield, oil ratio and oil yield parameters were investigated. According to the results
obtained, the highest positive correlation was found between oil yield and oil ratio (r=
+0.960**). Path analysis results revealed that the character with the greatest direct effect on
oil yield was oil ratio (+0.5452), followed by seed yield (+0.4637) and plant height (+0.2211),
respectively. The percentages of direct effects of oil content, seed yield and plant height on oil
yield were found as 38.5 %, 33.0 % and 15.6 %, respectively. These results revealed that in
the breeding programs to be done to increase the seed yield, successful results could be
obtained with selections in positive direction for head diameter, plant height, oil ratio.
Keywords: Sunflower, Correlation, Path Analysis
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EFFECT OF SEASONAL VARIATIONS ON EPIDEMIOLOGIC CYCLE OF GALL
MITE ATTACKING ALSTONIA SCHOLARIS R. BR.
Assist. Prof. Sammina Mahmood
Department of Botany, Division of Science and Technology, University of Education
Zarnab Altaf
Department of Botany, Division of Science and Technology, University of Education
Nabiha Sohail
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Abstract
Foliar galls of Alstonia scholaris L. Br., caused by an eriophyid mite Pauropsylla tuberculate
that feed on leaf by sucking the cell sap. To maintain the epidemiologic cycle mites during
feeding secretes fluids which act as chemical stimuli for the induction of gall singly or
agglomerated on the abaxial surface of leaf which also retain their eggs. This situations is
termed as hypertrophy which upon increase in infection turned into hyperplasia. Alstonia
scholaris L. Br. is an evergreen shade tree commonly grown along the roadside as the part of
green belt to mitigate air pollution due to vehicle emission in Pakistan. Gall infestation thus
decreases the air pollution tolerance potential of plant by inducing impairments into the
internal structure of leaf. Present study is planned to investigate the effect of seasonal
variation on the growth rate and development of gall mite. Leaf area (cm2), no. of single galls
per leaf, no of agglomerated galls per leaf, total area of gall (cm2) and no. of mites per galls
were calculated which lead towards the inference total mites per leaf and percentage damage
to leaf. Study carried out from January 2020 to September 2021 and data was collected on
monthly basis. Phenological characterization of leaf galls revealed that temperature and
humidity had a positive correlation with population density of mites and growth rate of galls.
Maximum growth and mite density observed in mild temperature and humidity condition. The
current finding is useful in selecting the defoliation or pruning time in order to reduce the mite
infection in future.
Keywords: Alstonia scholaris L., Pauropsylla tuberculate, Eriophyid mite, Epidemiologic
cycle, Leaf gall phenology.
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COMPARING REMOTE SENSING AND IN SITU ANALYSES OF TEST WHEAT
PLANTS AS MEANS FOR OPTIMIZING DATA COLLECTION IN PRECISION
AGRICULTURE
Endalkachew Abebe Kebede
Department of Plant Physiology and Biochemistry, Agricultural University of Plovdiv
Department of Soil Science and Plant Nutrition, Ondokuz Mayis University
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ABSTRACT
Remote sensing has a potential application in assessing and monitoring the plants' biophysical
properties using the spectral responses of plants and soils within an electromagnetic spectrum
range. However, only few reports compare the performance of different remote sensing
technologies against in-situ field spectral measurement. The current study assessed the
potential applications of openly available satellite data (Sentinel 2 and Landsat 9) in
estimating the biophysical properties of the wheat crop on a study farm found in the village of
Ovcha Mogila. A Landsat 9 (30 m resolution) and Sentinel-2 (10 m resolution) satellite
images with less than 10% cloud cover have been extracted from the open data sources for the
period of December 2021 – April 2022. An unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been used to
capture the spectral response of plant leaves at higher resolution. In addition, SpectraVue 710s
Leaf Spectrometer was used to measure the spectral response of the crop in April at five
different locations within the same field. The ten most common vegetation indices have been
selected and calculated based on the reflectance wavelength range of remote and in situ
sensing tools used. The soil samples have been collected in eight different locations within the
farm plot. Different physicochemical properties of the soil (pH, texture, N, P2O5, and K2O)
have been analyzed in the laboratory. The finer resolution images from the UAV and the Leaf
Spectrometer have been used to validate the usefulness of satellite data. The vegetation
indices increased linearly with the growth of the plant. Statistical analysis showed that
Sentinel 2 and Landsat 9 vegetation indices (VI) have a very low correlation with the
vegetation indices of Leaf Spectrometer. The Sentinel 2 VIs showed a better correlation with
Leaf Spectrometer and Drone VIs compared to the Landsat 9 VIs. The highest correlation was
observed between Sentinel 2 and Landsat 9 vegetation indices.
Keywords: Sentinel 2, Landsat 9, UAV, Leaf Spectrometer, vegetation indices
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MONITORING AIR POLLUTION BY A COMPARISON OF ROADSIDE
VEGETATION FROM URBAN CITIES OF PAKISTAN
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Aaiza Qamar
Department of Plant Sciences, Quaid-e-Azam University
ABSTRACT
The increasing urban population, vehicle density and industrialization are the cumulative
factors contributing to air pollution. The vegetation of any region is the first to face direct
consequences of atmospheric pollution. However, the same vegetation serves as a natural
atmospheric cleaner and the first barrier to vehicular emissions. The natural or planted
roadside vegetation in large cities, busy with traffic, can be considered for their morphological
and physiological characteristics as an effective measure in analyzing its role as pollution
control regulators. The sensitive plant species of such polluted environments serve as bioindicators while the tolerant specie act as bio-monitors. The present study is a comparison of
the air pollution tolerance index (APTI) of the roadside plants from different sites in two
major cities of Pakistan i.e. Lahore and Sialkot. Plant species were compared based on their
common occurrence and abundance and evaluated for APTI under field conditions having a
variety of air pollutants. Selected species were also accounted for biochemical parameters like
ascorbic acid content (AA), total leaf chlorophyll (TLC), and relative water content (RWC).
Selected species included: Morus nigra L., Alstonia scholaris L. R.Br., Melia azedarach
Linn., Ficus benjamina L., Ficus religiosa L., Mangifera indica L., Psidium guajava L., and
Syzygium cumini L.
Under low levels of vehicular emissions towards city borders and roads circling outside the
main cities S. cumini and F. benjamina are the most tolerant species. A. scholaris F. religiosa
and M. indica are the most tolerant ones under high loads of pollution on busy roads within
cities, thus categorized as excellent pollution tolerant species. F. religiosa is categorized as a
good performer against tolerating pollution load in both cities. Using APTI and anticipated
performance index (API) the plants with high APTI values are categorized as bio-monitors,
whereas, those with low APTI values as bio-indicators. Significant differences were observed
in the variety of selected vegetation from all sites. These differences might refer to the
variations in the traffic load, watering practices and availability, soil conditions, and
population stress.
The results add up to the knowledge of the selection of plants used for developing roadsides
or greenbelts in cities to mitigate the effects of poor air quality and facilitate human health in
the process of city urbanization.
Keywords: air pollution, bio-indicators, bio-monitors, urbanization, roadside vegetation
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INSECT PEST COMPLEX OF VEGETABLE PLANT, BRASSICA OLERACEA VAR.
ACEPHALA (KALE) IN KASHMIR VALLEY, INDIA
Deen Mohd. Bhat
Department of Zoology, Govt. College for Women, Cluster University
Abstract
An extensive field survey was conducted during the year 2021 in some districts of Kashmir
Valley (India) in order to explore the pest complex of vegetable plant, Brassica oleracea var.
acephala (Kale). The study revealed the occurrence of 6 major and 4 minor insect pest species
on this plant. The major pests recorded were: Pieris brassicae L. (large white or cabbage
white butterfly), Thysanoplusia orichalcea F. (slender burnished brass moth, Plutella
xylostella L. (diamondback moth), Brevicoryne brassicae L. (cabbage aphid), Chromatomyia
horticola G. (pea leaf miner fly) and Crocidolomia binotalis (Z.) (large cabbage heart
caterpillar). A detailed study on the nature and extent of damage caused by these pests and
their seasonal occurrence on kale, has also been conducted during this investigation.
Keywords: Pest, kale, Plutella xylostella, Pieris brassicae , Kashmir, India
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Abstract
Nowadays, environmental change is becoming an important issue around the world. In
general, there are two approaches to dealing with environmental changes. The first approach
is to ignore these changes and continue the harvesting, which undoubtedly will lead to further
environmental degradation. Another approach is to investigate these changes from past to
present and formulate an environmental management plan to control these changes and plan
to improve the state of the environment. Information derived from land use and land cover
change (LULC) detection is important to land conservation, sustainable development, and
management of water resources. Anzali wetland in north of Iran hosts a rich biodiversity and
is of great biogeographic importance. In the recent past, these regions have been influenced
by natural perturbations and human interferences adversely. In the present study, Landsat
satellite images taken in 2010 and 2021 were employed to investigate LULC changes over the
time study. Three spectral indices including NDVI, NDWI, NDBI obtained by Landsat data
and Random Forest and Support Vector Machine algorithms were used to investigate the
LULC changes using Google Earth Engine platform. Results showed that agricultural lands
have increased mainly in eastern parts of the wetland that is due to wetland dryness. On
contrary to agriculture LULC, water bodies have declined as 1978.2 hectares and mostly in
eastern regions of the wetland and converted to agriculture. Built-up LULC over the study
period has increased about 325.95 hectares and mainly due to urbanization in Anzali City.
These results demonstrate the advantage of using satellite images and remote sensing in
Google Earth Engine as a powerful tool in monitoring of the changes and alterations over
time.
Keywords: Landsat, change detection, Google Earth Engine.
1. ITRODUCTION
LULC change is a process by which human activities transform the natural landscape,
referring to how the land has been used, usually emphasizing the functional role of land for
economic activities (Kasperson 1995).
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LULC changes are divided into two categories: conversion and transition. Conversion
includes altering one LULC from one cover or use type to another, while modification
involves maintaining the cover or use type in the face of changes in its attributes (Baulies and
Szejwach, 1998).
The aim of this study is to evaluate the changes of Anzali wetland from 2010 to 2021 by using
Landsat satellite time-series images with the help of a random forest (RF) and support vector
machine (SVM) algorithms in Google Earth Engine (GEE) as a web-based remote sensing
platform. Satellite images is one of the initial sources of information and analysis with regard
to LULC. Different sensors give us different resolution imageries that are intended at
detecting particular land types.
In the last decades, the increase of remote sensing (RS) data availability, in terms of spectral,
spatial, and temporal resolution, combined with the decrease of acquisition and processing
costs, has led to better exploitation of such data’s great potentialities to study the earth’s
surface. RS data processing has undergone recent improvements thanks to cloud platforms
that allow users to access and analyse extensive geospatial information through web-based
interfaces instantly. Google Earth Engine (GEE) is currently one of the most used of these
platforms, allowing to solve remote sensing data’s primary requirements: storage,
composition, processing, and analysis (Gorelick et al. 2017).
GEE is a cloud-based platform that can simplify high-performance computing for processing
geospatial data (Ghorbanian et al. 2021). Furthermore, differences in collection methods,
there are also differences in their spatial and temporal characteristics. This creates a huge
amount of data and it is necessary to use them in an efficient way particularly for global-scale
analysis (Sidhu, Pebesma, and Câmara 2018). There are many annual combination methods
(Zhang et al. 2021) and several functions in GEE which are designed for analyzing
multidimensional geotechnical data in remote sensing.
The objective of the present study is to use RS data to detect the changes in Anzali wetland
that have taken place over 21 years and to evaluate accuracy of random forest and support
vector machine algorithms in change detection.
2. MATERIALS AND METHODS
Study area
Anzali wetland situated in 37°25'N 049°28'E region in suburb of Bandar Anzali city in Guilan
Province in northern Iran is our study area. Anzali wetland is a wide wetland which is feed by
various streams and is separated by a sand beach from Caspian Sea and is covered by float
vegetation cover. Anzali is one of the few Iranian wetlands which have been registered as an
international wetland in the 1975 Ramsar Convention. The permanent wetland is surrounded
by seasonally flooded marshes and abandons (water impoundments) fringed by reedbeds and
damp grassland. The site is of international importance for breeding, staging and wintering
water birds (Figure 1).
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Figure 1. Geographical location of the study area
Methodology
Change detection is the process of determining alteration in LULC classes based on multi
temporal RS data. Starting with one of the most commonly employed data in RS, we used
Landsat imagery and ground survey to chart LULC for the present study. Landsat 5 (TM) and
Landsat 8 (OLI) images taken in 2010 and 2021, respectively, were used to study alteration in
the Anzali wetland over the time study (figure 2).

Figure 2. Satellite images over the study area
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The most commonly used land change detection methods include image overlay,
classification comparisons of land cover statistics, change vector analysis, principal
component analysis, image rationing and the differencing of normalized difference vegetation
index (NDVI) (Han et al., 2009). In order to detect changes taken place in the time study we
classified the images into three classes of agriculture, built-up, and water classes. Image
processing may involve various procedures including formatting and correcting of the data
and digital enhancement to facilitate better visual interpretation.
NDVI, normalized difference water index (NDWI), and normalized difference built-up index
(NDBI) were the employed spectral indices. These indices are used as indicators of the state
and condition of the sturdy area. In addition to these indices, to increase the accuracy of the
classification, principal component analysis (PCA) and elevation derived from the shuttle
radar topography mission (SRTM) were recruited in the classification process.
Among the spectral vegetation indices, NDVI is the most commonly used as it retains the
ability to minimize topographic effects while producing a linear measurement scale. NDVI
scale ranges from -1 to 1 with 0 representing the approximate value of no vegetation cover.
Negative values represent water or ice surfaces while positive values represent vegetated
areas. Results of applying NDVI with image 2021 is shown in the figure 3.

v
Figure 3. NDVI of vegetation index
Another spectral index used for classification was NDWI which is sensitive to water surfaces.
This index measurement scale ranges from -1 to +1 which positive values represent water.
NDBI is an index widely employed for detecting built up areas on the satellite images. Thanks
to this index we can monitor urbanization and development of settlements over time. Results
of Applying NDWI is indicated in figure 4.
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Figure 4. Spectral indices of NDWI
PCA was another method we used for the classification. PCA is an image classification
technique that extracts principal features of an image. These features are integrated in a single
module or class (Chen, Tseng, and Chen 2003). Principal components are the distinctive or
peculiar features of an image. In the present study we ran the PCA to reduce number of the
layers and took advantage of PCA1 and PCA2 that contained most of the images information.
We also used elevation map derived from SRTM in the classification process. SRTM was
launched in 2000 and are one of the most widely used elevation data sources (Figure 5).

Figure 5. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 90 meter digital elevation model over
Anzali wetland.
Training samples
We carried out a field survey based on the background information for classification and
verifying the results. For image 2010 samples were collected based on visual interpretation of
the image. Samples divided to training and test samples to classify and evaluate the
classification accuracy, respectively. Classification process was performed by RF and SVM
algorithms.
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This algorithm is a machine learning method, in which the RF classifiers construct multiple
de-correlated random decision trees that are bootstrapped and aggregated to classify a dataset
by using the mode of predictions from all decision trees (Chen, Liaw, and Breiman 2004).
Table 1. Training samples over Anzali wetland.
Sampling
Water
Agriculture
Built-up
points
2010
47
96
66
2021
83
47
104

Figure 6. Training samples over Anzali wetland.
Test samples
Test samples are collected to examine the effect of the extracted indicators on the accuracy of
classification as well as the classification accuracy of each class. Due to the lack of data
source in 2010, the evaluation was randomly taken from study images and 75% of the image
was taken until the period with 25% of the areas where training points were removed, there is
no sharing and correlation of test and training places.
Table 2. Test samples over Anzali wetland.
Sampling
points
2010
2021

Water

Agriculture

Built-up

25
28

30
27

25
29
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Figure 7. Test samples over Anzali wetland.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Image classification
Classification of the images in three LULC classes over the study area in 2010 and 2021 was
performed using RF and SVM algorithms. To assess the accuracy of the classified images,
overall accuracy and Kappa coefficient parameters were employed. The Kappa statistic had
used to measure the agreement between sets of categorizations of a dataset. According to
these statistics, classification result is acceptable in both images.
Table 3. Accurcy of image classification for 2010 and 2021 by random forest and support
vectior machine algorithms.
Land Cover Classification Accuracy
Overall accuracy
Overall accuracy
Kappa (RF)
Kappa (SVM)
(RF)
(SVM)
88%
83%
2010
91%
86%
2021
92%
89%
89%
83%
From the classification maps generated for the years 2010 and 2021, classes and changed
areas are graphically presented below. Study area image in 2010 classified by random forest is
indicated in figure 8. Seventy-two percent of the area is covered by agriculture.
Table 4. Areas of LULC in 2010 and based on random forest algorithm.
2010 (random forest)
LULC
Area
Area (hectare)
(percentage)
Water body
6503
20.79
Built-up
1979
6.32
Agriculture
22785
72.87
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Figure 8. Classification land use and land cover map in 2010 using RF algorithm.
According to the table 4, there is not a meaningful difference in classified image using
support vector machine compared to the random forest model. The results showed that the
agricultural class with 73.59% is the highest area and the constructed class with 5.90% is the
lowest study area. The water body LULC covers 20.50% of the middle area of the region.
Study area image in 2010 classified by support vector machine is indicated in figure 9.
Table 5. Areas of different LULC in 2010
2010 (SVM)
LULC
Water body
Built-up
Agriculture

Area (hectare)
6410.88
1845.9
23011.6

Area
(percentage)
20.5
5.9
73.59

Figure 9. Classification land use and land cover map in 2010 using SVM algorithm
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Comparison of the results of a random forest model with a support vector machine in 2010
showed that both algorithms were able to predict the study area with high accuracy, and also
in both algorithms, the prediction of three classes followed the same trend. However,
according to table 5 the overall accuracy (0.91) and kappa index (0.86) of the random forest
model are relatively higher than the overall accuracy (0.88) and kappa index (0.82) of the
SVM. As a result, for 2010, the classification derived from the random forest model is
considered as the basis and the analysis is based on this model.
As can be seen from table 6 and figure 10, the agricultural class, as in the previous period
(2010), has the largest area of the area and with an increase compared to 2010, it covers more
than 78% of the area lands. The water class has decreased significantly compared to 2010.
This decrease has occurred more in the eastern part of the wetland. The results indicate that a
large volume of the water class has changed to agricultural class. The class of built-up areas
has an increasing trend compared to the previous period and with an increase of more than
one percent of the area compared to 2010, it has covered 14.47% of the area of the area.

Water body
Built-up
Agriculture

Table 6. Areas of different LULC in 2010
LULC
2010 (SVM)
Area
Area (percentage)
(hectare)
4525.38
14.47
2305
7.37
24437.9
78.15

Figure 10. Classification land use and land cover map in 2021 using RF algorithm
Random forest model in this period, was able to classify the study area with higher accuracy.
Therefore, in this period, the classified image obtained from the random forest model is
considered as the base image and general analyses and conclusions are made based on it.
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Table 7 and Figure 11 show that the agricultural class with 78.63% of the area has a high
growth compared to the previous period and also constitutes the largest area of the region.
This model also predicts the water zone with a reduction of 6% compared to the previous
period, which occurred in the western part of the wetland. The areas built in this period
compared to 2010, have increased by nearly one percent and cover 6.99 percent of the area.
Table 7. Areas of different LULC in 2010
LULC
2010 (SVM)
Area
Area (percentage)
(hectare)
Water body
4491.38
14.36
Built-up
2181.87
6.99
Agriculture
24589.2
78.63

Figure 11. Classification land use and land cover map in 2021 using SVM algorithm
Change detection
Classes areas and changed areas statistics are indicated in figure 8. The total agriculture areas
were increased about 1562 hectares over the study area. Water bodies have dried for 1978.2
hectares due to anthropogenic disturbances and natural perturbations. Built-up LULC has
increased about 325.95 hectares over the studied period that is believed to be due to
urbanization.
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Change detection in agriculture areas
80
78
76
74
72
70
68
2010

2021

Year

Change detection in water areas
25
20
15
10
5
0
2010

2021

Year

Change detection buit-up areas
7,2
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
2010

2021

Year

Figure 12. Changes in area of agriculture, water and built-up LULC based on percentage
4. CONCLUSION
In this research, the scope of studies using two machine learning algorithms; random forest
and support vector machine were investigated and the results of these two algorithms were
compared in both 2010 and 2021. The results showed that the random forest algorithm
classified the study area with a higher accuracy. Therefore, the results of the random forest
algorithm were used to evaluate the changes over water bodies.
Agricultural lands have increased mainly in eastern parts of the wetland that is due to wetland
dryness. On contrary to agriculture LULC, water bodies have declined as 1978.2 hectares and
mostly in eastern regions of the wetland and converted to agriculture. Built-up LULC over the
study period has increased about 325.95 hectares and mainly includes urbanization in Anzali
City.
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Results of our study showed that a meaningful area of the wetland that is habitat of various
species have been lost over the studied time. Further destructions and alterations over the
wetlands in the next decades will further diminish the capacity for forests to provide goods
and services to humanity. Monitoring programmes and management plans are required for
protecting the wetland and habitats of species which must be adopted by the relevant
authorities.
This study also emphasized that remotely sensed data are particularly helpful in providing
time-series information on landscape evaluation providing interesting supports for decisionmaking for future planning and monitoring plans.
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MONGOLIA-CHINA-RUSSIA ECONOMIC CORRIDOR: MONGOLIAN BENEFITS
AS CHINA LOOKS NORTH
Prof. Dr. Süreyya YİĞİT
New Vision University, Tbilisi, Georgia
ORCID: 0000-0002-8025-5147
Abstract
Mongolia is a big country in terms of land mass sandwiched between two great powers. At the
same time, Mongolia is a small country in terms of population, economic and military
strength, and international influence. Throughout much of the cold war, it faced a credible
threat from its southern neighbour and allied itself with its northern protector. In the post-cold
war environment, the rapprochement and especially the even closer relations between Russia
and China since 2014 provided economic opportunities for all three countries. Russian natural
sources have increasingly satisfied China’s thirst for energy with plans for further
transportation, including traversing Mongolian territory. Beijing’s global infrastructural
project, the Belt and Road Initiative, veers in all directions, including northwards, envisaging
an economic corridor between Mongolia, China and Russia. Both Russia and Mongolia have
been quite receptive to the projects included in the Corridor idea, with Moscow foreseeing a
complementarity with its own Eurasian Economic Union and Greater Eurasian Partnership
projects. Having projected its own Prairie Road economic development initiative, Mongolia
has also welcomed greater participation and cooperation. This paper investigates the proposed
triangular economic cooperation, focusing primarily on the role and potential effects on
Mongolia.
Keywords: Mongolia, China, Russia, Economic Corridor, North East Asia, Geopolitics
MOĞOLISTAN-ÇIN-RUSYA EKONOMIK KORIDORU: ÇIN KUZEYE
BAKARKEN MOĞOL FAYDALARI
Özet
Moğolistan, iki büyük güç arasında sıkışmış yüzölçümü açısından büyük bir ülkedir. Aynı
zamanda Moğolistan nüfus, ekonomik ve askeri güç ve uluslararası etki açısından küçük bir
ülkedir. Soğuk savaşın büyük bir bölümünde, güney komşusundan gelen güvenilir bir tehditle
karşı karşıya kaldı ve kuzey koruyucusu ile ittifak kurdu. Soğuk savaş sonrası ortamda 2014
yılından itibaren Rusya ile Çin arasındaki iyi ilişkiler ve özellikle daha da yakınlaşan ilişkiler
her üç ülke için de ekonomik fırsatlar sağlamıştır. Rus doğal kaynakları, Moğol topraklarını
da içererek Çin'in enerjiye olan susuzluğunu giderek daha fazla tatmin etmekte. Pekin'in
küresel altyapı projesi Kuşak ve Yol Girişimi, Moğolistan, Çin ve Rusya arasında bir
ekonomik koridor öngörerek kuzeye doğru da dahil olmak üzere her yöne sapıyor.
Moskova'nın kendi Avrasya Ekonomik Birliği ve Büyük Avrasya Ortaklığı projeleriyle bir
tamamlayıcılık öngörmesiyle birlikte, hem Rusya hem de Moğolistan, Koridor fikrinde yer
alan projelere oldukça sıcak davrandı. Kendi Kır Yolu ekonomik kalkınma girişimini
projelendiren Moğolistan, daha fazla katılım ve işbirliğini de memnuniyetle karşıladı. Bu
makale, öncelikli olarak Moğolistan üzerindeki rolü ve potansiyel etkilerine odaklanarak
önerilen üçgen ekonomik işbirliğini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Moğolistan, Çin, Rusya, Ekonomik Koridor, Kuzey Doğu Asya,
Jeopolitika
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Introduction
Almost a decade ago, in the fall of 2013, Chinese President Xi Jinping announced the "One
Belt, One Road" initiative to establish a new Silk Road Economic Zone. The Government of
the People's Republic of China officially changed the term in 2017.1 Although renamed the
“Belt and Road Initiative” (BRI) , its goal is to create a common Eurasian trade and economic
space and a transcontinental transport corridor. To achieve this goal, the initiative has five
main objectives:
1.
to intensify regional economic integration,
2.
build trans-Asian transport infrastructure,
3.
remove barriers to investment and trade,
4.
strengthen the national currency,
5.
strengthen cooperation in the humanitarian sector.
The basic principles of cooperation are to negotiate, build, share the results, and ensure that
all participants are equal partners and that there is a vast and open space for all members of
the region. Initially, the Western developed states were inclined to ignore it. However, this
initiative, known worldwide as the great construction of the century is being implemented and
has been progressing year by year.
The construction of the six major economic cooperation corridors and several maritime
strategic nodes was an essential part of the top-level design of the Chinese Government for
the BRI.2 The six economic corridors, the fundamental framework for the construction of the
BRI, referred to the:
i.
China-Mongolia-Russia Economic Corridor;
ii.
New Eurasian Continental Bridge Economic Corridor;
iii.
China-Central Asia-West Asia Economic Corridor;
iv.
China-Indochina-Peninsula Economic Corridor;
v.
China-Pakistan Economic Corridor;
vi.
Bangladesh- China-India-Myanmar Economic Corridor
The several important maritime strategic nodes referred to a group of well-operated ports along
the Maritime Silk Road to be built into comprehensive support bases for integrated economic
development, trade cooperation and industrial production.3
The China-Mongolia-Russia Economic Corridor
China, Mongolia and Russia have a long history of business and trading activities as a starting
point. In addition to continuing the improvement of the transportation infrastructure, critical tasks
for the construction of the BRI include enhancing the efficiency of Customs clearance,
strengthening the construction of economic cooperation zones and free trade zones in the
border regions, and further deepening the economic cooperation among the three countries.4

1
Osiewicz, P. (2018). Iran‐China relations revisited: The case of the Belt and Road Initiative (BRI). Beyond
Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs, 173.
2
Chakma, B. (2019). The BRI and India’s neighbourhood. Strategic Analysis, 43(3), 183-186.
3
Blanchard, J. M. F. (2017). Probing China’s twenty-first-century maritime silk road initiative (MSRI): an
examination of MSRI narratives. Geopolitics, 22(2), 246-268.
4
An, H., Razzaq, A., Nawaz, A., Noman, S. M., & Khan, S. A. R. (2021). Nexus between green logistic
operations and triple bottom line: evidence from infrastructure-led Chinese outward foreign direct investment in
Belt and Road host countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(37), 51022-51045.
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In Tashkent on 23 June 2016, the three countries jointly signed the Planning Outline for the
Construction of the China-Mongolia-Russia Economic Corridor, which has laid a foundation
for deepening the substantive cooperation according to the framework of the ChinaMongolia-Russia Economic Corridor, with the three countries firmly believing that promoting
the construction of economic corridors would promote regional economic integration and
their respective economies.5
The outline of the China-Mongolia-Russia Economic Corridor was to lay a solid foundation
for policy collaboration and people-to-people exchanges. In terms of purpose, the three parties
should actively use the international economic cooperation platform to create conditions for
the effective implementation of cooperation projects. The areas of cooperation focused on
strengthening the implementation of cooperation projects in areas such as transit transport
facilitation and infrastructure development and further strengthening Trilateral cooperation
between the People's Republic of China, Mongolia and the Russian Federation.6
The outline of the plan focused on the following areas of cooperation: Promoting the
development and interconnection of transportation infrastructure. The traditional friendly and
mutually beneficial economic and trade relations were one of the strategic directions of the
foreign policies of the three countries. The Economic Corridor aimed to build and expand
mutually beneficial and win-win economic development space and, leverage the potential of
the tripartite development strategies, and provide support for infrastructure interconnection,
steady development of trade and investment, economic and political cooperation.7
A memorandum of understanding to draw out outlined to link the Silk Road Economic Belt,
the Eurasian Economic Union, The "Prairie Road" initiative, its advantages, promote shared
prosperity and enhance joint competitiveness in the international market as the vision was the
goal, guided by the principles of equality, mutual benefit and win-win.8 Furthermore, the
intention was to develop regular international container trains between China, Mongolia and
Russia, and build several transportation and logistics hubs, thus enhancing the potential of the
tripartite railway and road transport, including modernising existing railways and
strengthening port construction and customs, inspection and quarantine supervision.
Concerning new railway and road projects, the idea was to strengthen the software and
hardware capacity building of the tripartite ports, promote the renovation and transformation
of infrastructure, improve the level of public health prevention and control at ports, and
strengthen information exchange and mutual assistance in law enforcement.9 To negotiate and
formulate rules in cross-border transportation, provide suitable technical and tariff conditions,
innovate and improve customs, the inspection and quarantine business and the cargo
supervision mechanism and model jointly promote the improvement of the port's passing
capacity.

5

Zhang, X. (2020). Unimpeded trade and the construction of the China-Mongolia-Russia economic corridor:
problems and prospects. R-Economy, 6(4), 242-250.
6
Soni, S. K. (2018). China–Mongolia–Russia economic corridor: Opportunities and challenges. China's Global
Rebalancing and the New Silk Road, 101-117.
7
Pieper, M. (2021). The new silk road heads north: implications of the China-Mongolia-Russia economic
corridor for Mongolian agency within Eurasian power shifts. Eurasian Geography and Economics, 62(5-6), 745768.
8
Zhang, X., & Zhang, S. (2017). China-Mongolia-Russia economic corridor and environmental protection
cooperation. R-economy, 3(3), 161-166.
9
Dong, S., Yang, Y., Li, F., Cheng, H., Li, J., Bilgaev, A., ... & Li, Y. (2018). An evaluation of the economic,
social, and ecological risks of China-Mongolia-Russia high-speed railway construction and policy
suggestions. Journal of Geographical Sciences, 28(7), 900-918.
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Jointly plan and develop tripartite road, railway, aviation, port, port and other infrastructure
resources; promote the overall connection of international customs clearance, reloading, and
multimodal transport, and promote the exchange of international transport information,
Create conditions for the advanced exchange of railway freight data, including preliminary
information; strengthen cooperation in international transport corridors, border infrastructure
and cross-border transport organisations, form a long-term communication mechanism,
promote interconnection, construct and develop international land transport corridors,
implement infrastructure co-construction projects, ensure the development of tripartite air
navigation service interconnection, improve safety level and enhance transit transportation
between continents: Asia and Europe, the barrier-free movement of passengers, goods and
vehicles with efficiency.10
To expand the telecommunications network between the three parties, increase the Internet
traffic, strengthen the cooperation of e-commerce, study the economic and technological
rationality of new transmission lines and new power generation equipment; strengthen the
monitoring and control of cross-border infectious diseases, vector biological monitoring, and
public health emergencies. In the case of the formation of specific recommendations, study
the Sino-Russian crude oil and natural gas transiting Mongolia, cooperate in incident
handling, the rationality of natural gas pipelines; continue to promote the three parties in
nuclear energy, hydropower, wind power, photovoltaic energy, biomass energy, promote the
balance of reloading capacity, cargo handling at border railway stations, and railway port
throughput capacity.11
Strengthening cooperation in production capacity and investment, strengthening tripartite
cooperation in the fields of energy and mineral resources, high technology, manufacturing,
agriculture, forestry and animal husbandry, cooperation between tripartite science parks and
innovation highlands; promoting cooperation in the field of animal and plant inspection and
quarantine; to manage cooperation to facilitate the facilitation of food transit trade; jointly
create a cluster of production capacity and investment cooperation, realise the coordinated
development of the industry and form a close connection, establish a food safety cooperation
mechanism and strengthen the supervision of the three parties in food transit trade, strengthen
mutual coordination among certified operators, and fully communicate and share work to
study measures to increase transit traffic; focus on deepening cooperation in education,
science and technology, culture, tourism, health, intellectual property while expanding the
scale, steadily improve the production level of equipment manufacturing and high-tech
products; develop tourism and open up cross-border and cross-regional tourism routes;
strengthen trade in services such as tourism, logistics, finance, consulting, advertising, and
cultural creativity, making efforts to improve the tourism, leisure and vacation functions of
the three-party border cities, and increase the number of tourists, exchange and cooperate in
the field; promote the outsourcing of information technology, business processes and knowhow; jointly building a good tourism environment; promoting the construction of a
comprehensive security guarantee mechanism for cross-border and cross-regional tourism,
including ensuring tourism, relying on the civil aerospace infrastructure, carry out tripartite

10

Lv, X., & Liu, C. (2022). Inner Mongolia Big Data Industry’s Development Status and Its Active Promotion to
the Construction of China-Mongolia-Russia Economic Corridor. In Advances in Intelligent Data Analysis and
Applications (pp. 55-64). Springer, Singapore.
11
Rahman, S. U., & Shurong, Z. (2017). Analysis of Chinese economic and national security interests in ChinaPakistan Economic Corridor (CPEC) under the framework of One Belt One Road (OBOR) initiative. Arts and
Social Sciences Journal, 8(4), 1-7.
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satellite application services and realise counterparts, cooperation in software development,
data maintenance and other fields; establishment of cross-border economic cooperation zones;
departmental cooperation to expand information exchange and cooperation, paying attention
to protecting the local environment of the three parties during travel, adopting measures for
the safety of guests and property, and establishing mechanisms to assist tourists in
emergencies.12
In terms of deepening economic and trade cooperation to guide the border trade to the
integration and improvement of processing, investment and trade, enhancing the level of
economic and trade cooperation, expanding people-to-people and cultural exchanges and
cooperation, developing border trade, optimise the structure of commodity trade, expand the
volume of service trade; in expanding trade in agricultural products, energy and minerals,
building materials, paper products, textiles, work, promote the facilitation of personnel
exchanges, and expand non-governmental exchanges and exchanges, to actively carry out
technical exchanges and cooperation in the field of ecological and environmental protection;
exchange and cooperation in areas such as talent training, strengthening ecological and
environmental protection cooperation, promoting cooperation in local and border areas, study
the possibility of establishing an information-sharing platform to develop biodiversity and
nature conservation.13
To give full play to the comparative advantages of localities, promote cooperation between
localities and border areas, and build a number of localities, open the cooperation platform for
each side, and compile the implementation of the local participation in the construction of the
China-Mongolia-Russia Economic Corridor in a timely manner, study the possibility of
cultivating a common tourism brand and conducting tourist information collection;
cooperation in protected areas, wetland protection, forest fire prevention and desertification,
expanding cooperation in disaster prevention and mitigation, in the field of natural disasters
and man-made accidents, cross-border forest, sStrengthen exchanges and cooperation between
educational and scientific research institutions; promoting tripartite local economic and trade
cooperation; strengthen the intellectual property legal system, intellectual property protection
practice and intellectual property rights of the three countries, efforts to build a cultural
exchange brand, expand direct creative connections during forest and grassland fires,
particular dangerous infectious diseases and other cross-border high-risk natural disasters
occur, strengthen exchange and cooperation in personnel training in the field of rights; music
and acrobatics, film, folk creation, cultural heritage preservation, library affairs and cultural
fields, exchange of information; co-organise environmental protection seminars to explore
cooperation in research and experimentation.14
The investment and financing of the projects involved in the planning outline were to be
settled in separate agreements according to the specific circumstances. This would be realised,
including the use of state investment, private sector investment, the introduction of publicprivate partnership models and other possibilities.

12

Li, T., Shi, H., Yang, Z., & Ren, Y. (2020). Does the Belt and Road Initiative boost tourism economy?. Asia
Pacific Journal of Tourism Research, 25(3), 311-322.
13
Ramasamy, B., Yeung, M., Utoktham, C., & Duval, Y. (2017). Trade and trade facilitation along the Belt and
Road Initiative corridors.
14
Zhang, R., Andam, F., & Shi, G. (2017). Environmental and social risk evaluation of overseas investment
under the China-Pakistan Economic Corridor. Environmental monitoring and assessment, 189(6), 1-16.
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The three parties authorised the implementing agencies to meet no less than once a year to
monitor the planning outline and
jointly promote the financing of international financial institutions, including but not limited
to the Asian Infrastructure Investment Bank, Project implementation, and negotiate the
necessary measures for the subsequent implementation of the work.15
The three parties would study the possibility of establishing an investment project centre, and
the centre would be built if it were economically feasible. They would give full play to the
comparative advantages of the relevant cities of the three parties and promote the construction
of cooperation mechanisms, such as Financial institutions, for example, the BRICS
Development Bank, the Shanghai Cooperation Organization Banking Consortium, and the
Silk Road Fund.16 There would be investment and financing support to mobilise the subregional cooperation mechanism in eastern Mongolia and the relevant regions of China and
Russia. It was expressed that the planning outline was not an international treaty and did not
create rights and obligations under international law.
The three parties are refining the implementing mechanism of the Planning Outline and
selecting the list of preferential projects. The ongoing transport and logistics projects in the
framework of the China- Mongolia-Russia Economic Corridor mainly include highway and
railway projects connecting the three countries, the infrastructure at Wuliji Port between
China and Mongolia, the Erenhot-Zamyn-Uud Cross-border Economic Cooperation Zone and
the Manchuria Free Trade Zone have begun operation.17
Mongolia
Mongolia is between China and Russia, two great powers with a much greater geographical,
demographic and economic weight. This is a major geopolitical factor that determines its
domestic and foreign policy. This translates into Mongol dependence on its two neighbours,
especially in foreign trade. In such a context, Ulaanbaatar is trying to expand its room for
manoeuvre to ensure the sustainability of its democratic system and a secure environment.To
achieve this, it needs to maintain the balance between China and Russia and develop strong
ties with other states to balance the potential dominance of their immediate neighbours. In
addition, the country intends to strengthen its position in the regional and global arena. It was
becoming an active participant in the affairs of the Korean peninsula and international
peacekeeping operations, as well as in the creation and development of transit routes in
Northeast Asia and free trade zones.18
For almost seventy years, Mongolia was a satellite of the Soviet Union and depended on it in
internal and external affairs, which affected its sovereign status. Their dependency also had an
impact on cultural, political and local identity. A political, economic and ideological vacuum
began to emerge after the Democratic Revolution of 1989-1990, and the subsequent collapse
of the USSR in 1991 pushed the state to review its identity and national interests.19
15

Shahriar, S., Qian, L., Saqib Irshad, M., Kea, S., Muhammad Abdullahi, N., & Sarkar, A. (2018). Institutions
of the Belt & Road Initiative: A systematic literature review. JL Pol'y & Globalization, 77, 1.
16
Pieper, M. (2021). The new silk road heads north: implications of the China-Mongolia-Russia economic
corridor for Mongolian agency within Eurasian power shifts. Eurasian Geography and Economics, 62(5-6), 745768.
17
Liu, J. (2018). Development of Regional Logistics in the Belt and Road. In Contemporary Logistics in
China (pp. 205-221). Springer, Singapore.
18
Campi, A. (2005). Mongolia in Northeast Asia-The New Realities. Mongolian Journal of International
Affairs, (12), 46-64.
19
Yigit, S. (2021). Mongolia’s Historic Relations with its Largest Neighbour: Russia. ELECTRONIC JOURNAL
OF SOCIAL AND STRATEGIC STUDIES, 2, 9-41.
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The state hesitantly began to open up to the outside world, a process consolidated with the
launch of a balanced multi-vector foreign policy, seeking a balance between its immediate
neighbours and affiliation with the Non-Aligned Movement.
From 1990 to 1992, the country's democratisation and adherence to the market economy
became a central element of state unity. This process resulted in the adoption of a new
Constitution and the review of its foreign affairs and security policies, as well as a new stage
in the development and the strengthening of bilateral and multilateral relations. Three critical
documents were adopted in 1994 to address security challenges in global, regional, and
subregional spheres: the Concept of National Security, the Doctrine Military and the Foreign
Policy Concept.20 These documents, based on pragmatism, established multidimensional
politics by stating that the country must pursue its vital national interests and other national
considerations, seek the assurance of many partners in their international relations and
promote a non-aligned policy until it threatens their vital interests; expand international and
regional cooperation and promote the strategic interests of the country; protect their national
interests and the security of the state by both diplomatic and political means and to establish a
favourable external environment for its development.
Generally speaking, considering geopolitical changes in its environment, Mongolia applies
the principle of flexible priorities in foreign policy to broaden the spectrum of its activities
from international and diplomatic perspectives. In formulating foreign policy, internal
interests also have a significant influence. In this matter, the state is faced with a dilemma
since there is a preference in the discussions concerning domestic and foreign policy: to
prioritise the “Central Asian versus Northeast Asian identity” and “immediate neighbours
versus third neighbours”.
To ensure its strategic and economic security and balanced relations with China and Russia,
Ulaanbaatar has promoted the policy of "third neighbours", defined as open, non-aligned,
independent and multi-pillar and adapted to reflect the realities of the time. One may argue
that this is a collective societal consensus reached between the state and society due to the
Mongolian Democratic Revolution.21 The policy derives from the self-perception of a small
State that depends on its neighbours and with an indigenous culture that is sometimes
considered an extension of the Sinosphere. Thus, it is based on historical-cultural links and
sympathy with other countries that share interests, values or social perceptions. In this sense,
included in this policy are Japan, which has strong cultural and humanitarian ties with
Mongolia and is positively appreciated by its citizens; India, considered a "spiritual
neighbour"; Canada, the largest investor; South Korea, one of the major trading partners;
USA and Australia, who share democratic values as well as Turkey sharing historic culturallinguistic features.
The state engaged in skilful diplomacy by linking its security to other powers and making it
clear that it will act on the global stage with all the freedom it can muster against the
limitations imposed by its neighbours. China's intent to avoid any prospect of encirclement
and Russia not wanting a democratic Mongolia committed to the West has created challenges
for the region. Therefore, without damaging their economic and commercial ties with
immediate neighbours,

20

Yigit, S. (2018). Mongolian European Union Relations. LAP LAMBERT Academic Publishing, is an imprint
of: SIA OmniScriptum Publishing Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga
Latvia.
21
YİĞİT, S. (2013). Mongolia's Path to Economic Prosperity and Political Liberalisation. Middle Eastern
Analysis/Ortadogu Analiz, 5(57).
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Ulaanbaatar is trying to persuade other states to invest in the country, especially in its mining
and infrastructure projects.22 In many ways, 'third countries' help maintain the balance in
relations with China and Russia, although their role has yet to be fully unravelled. Pursuing
this approach in recent years, several countries have signed a strategic partnership with
Ulaanbaatar. However, the geographical distance, the scarcity of investment, highly focused
on specific resources and intervention in the political and religious life of the state does not
allow them to play a more significant role.
Regardless of this, in the domestic sphere, there has been a commitment to trilateralism with
the United States and Japan to counter the triangular relationship with Russia and China in
recent years. The Russian invasion of Ukraine and the imposition of harsh sanctions on
Moscow has put Mongolia in an economic and diplomatic bind, with the country trying to
maintain a balance between East and West. The possible shift to the East of a very much
isolated Russia could pressure the country to take an open position in the conflict, reducing its
room for manoeuvre. Although Mongolia offers a limited environment for investment, one
ought to underline its potential for economic growth and its future entry into the zone of
developed countries of East Asia. The country has an excellent geographical location and can
play the role of a geo-economic hub, especially for transit between Northeast Asia and Central
Asia, the Middle East and Europe.23
Within the framework of Mongolia-China-Russia trilateralism , which originated with the
rapprochement after the Ukraine crisis with the Crimea annexation, the program for the
creation of the China-Mongolia-Russia economic corridor to expand the cooperation between
the three countries was announced. Being an alternative to the two existing routes (between
China and Central Asia and between China's Inner Mongolia Autonomous Region and
Russia), this is characterised by the delivery of cargo at high speeds and, whilst crossing a
conflict-free zone, thus experiencing the low risks. Its objective is to develop a cross-border
transport network, improve energy cooperation and create two free trade zones. The
construction of railways, highways and oil pipelines that will link Mongolia and China with
Russia shows that the initiative is not mere rhetoric.24 However, the corridor presents some
problems, such as low competitiveness, compared to maritime routes, and a low attractiveness
for potential investors, due to the low potential for economic activity in adjoining territories.
The effectiveness of the project will depend on institutional factors.
The corridor will combine the SRI and the EEU with the country's strategic development
program, which was launched in 2014, known as the Steppe Route Initiative.25 Its objective
is to develop cross-border transportation, which will go from China to the Russian border and
cross Mongolia's entire territory. The three states are already involved in more than thirty
projects to modernise Mongolia's transport and communications infrastructure. The three
countries have a complementary commercial and economic structure: China has a relative
comparative advantage in intensive products. In the human resources, Russia focuses on
lower-value heavy and light industries and the energy sector and Mongolia is rich in
resources, with significant mining potential, and it can serve as a geo-economic centre.
22
YİĞİT, S. (2013). Presidential Elections and Marketisation in Tajikistan and Mongolia. Middle Eastern
Analysis/Ortadogu Analiz, 5(50).
23
Yigit, S. (2021). Mongolia’s Historic Relations with its Largest Neighbour: Russia. ELECTRONIC JOURNAL
OF SOCIAL AND STRATEGIC STUDIES, 2, 9-41.
24
Srinivasan, R., & Yigit, S. (2021). Preface to Special Issue IV _ampersandsign Editor_ampersandsign# 39; s
Note: Proceedings of the International Webinar on India-Mongolia Relations: Beyond Greater Central
Asia. ELECTRONIC JOURNAL OF SOCIAL AND STRATEGIC STUDIES, 2, 1-8.
25
Malov, V. Y. (2019). Assessment of the Prospects for Mongolian Transit As an Integral Part of the Belt and
Road Initiative. Regional Research of Russia, 9(1), 89-96.

1451

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

For this reason, the strategic regional economic integration agreement between the three can
release their commercial potential.
The application of the "third neighbours" policy does not imply a disassociation from the
cooperation with the immediate neighbours since they still influence Mongolia's domestic and
foreign policy. In its Concept of National Security, it is established that maintaining a
balanced relationship does not mean maintaining equidistance among themselves or adopt
identical positions on all issues, but that this policy means building trust and developing
comprehensive good-neighbourly relationships and mutually beneficial cooperation with both
between them unless they affect national interests.26
After the collapse of the USSR, geopolitical dilemmas appeared for Mongolia. In such a
context, greater Chinese involvement, especially in the economy, filled the power vacuum and
eased Mongol concerns about the country's future development. So in 1994, a friendship and
cooperation treaty was signed, and this cooperation was later expanded to the economy
between the two states. Currently, China's policy towards Ulaanbaatar is that it aligns with its
periphery policy, and, in 2014, the association went from strategic to "comprehensive
strategic partnership" in order to increase mutual trust and strengthen economic cooperation.27
However, there is a growing concern in Mongolia about its economic dependence on Beijing,
given that the country dominates Ulaanbaatar's foreign trade: 75% of its exports go to China
(mainly mining products), while this represents the 45.5% of Mongolian imports (mainly
machines, transport, metals and fuels). Currently, its bilateral trade represents more than half
of Ulaanbaatar's total foreign trade.28 Likewise, although it experienced a drop due to the
pandemic, Chinese investment is on the rise, especially in the mining, energy and
infrastructure sectors. Beijing is the second highest provider of foreign direct investment
(FDI), representing 20% of the total.29
Chinese participation in the mining sector began between 2009 and 2013 with the entry of
large state-supported foreign companies. The increasing dependence on China was identified
as the most significant security concern, and Ulaanbaatar began to impose strict laws that
required government oversight of FDI in the mining sector. In parallel, the most extensive
Chinese involvement in Mongolia was hampered by the inability to expand its soft power, as
the local population had a negative perception due to reasons of history. Even so, since 2010,
China embarked on an active cultural campaign by celebrating cultural days to promote
relations in the field of humanitarian, granting scholarships to Mongolian students who
wished to study in Chinese universities.30
The slowdown in the Chinese economy due to the trade war with The United States and the
pandemic harmed Mongolian exports. Beijing promoted the vision of "economic viability"
and highlighted its interests as a basis for choosing partners in the international arena. China
desired to gain direct access to gross assets, especially the production of minerals, which were
sent to it for further processing.
26
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Financial assistance and the proximity to the mining resource market made up for China's
competitive advantages. Regardless of whether Mongolia is considered a high-risk state for
investment, both countries agreed to create key ports and rail junctions to address the growing
transport of goods and implement the reduction of tariffs.
To balance the growing Chinese presence, Ulaanbaatar sought closer ties with Russia.
Relations between the two States resurfaced in 1992, followed by the signing of a treaty that
underlined the principle of equality, the denial of stationing and passage of troops over
Mongolian territory and non-participation in political and military alliances to the detriment
of the interests of any of the parties. However, the genuine revival of relations took place with
the signing of the Ulaanbaatar Declaration in 2000, a consequence of the growing awareness
of Chinese influence in the country and the need to counter it.31 After that, Russian diplomacy
in Mongolia deepened in its work through adopting the Formal Declaration on the
Development of the Strategic Association and subsequent discussions to implement it. The
search for a strategic partnership on the part of Moscow stems from its geopolitical concerns:
Mongolia has always been considered a strategic buffer for keeping the balance with China,
and, in parallel, Russia is the only source of political support, military and economic for
Ulaanbaatar against an assertive China. In turn, this association ensures the importance of
Mongolia in the SRI through the creation of the China-Mongolia-Russia economic corridor.
In addition to the ad hoc bilateral relationship, cooperation is perceived in the commitment
within the framework of regional organisations such as SCO, OSCE and APEC. Such support
is especially notable in the integration process in the northeastern region of Asia. Although
Beijing is the country's largest economic partner, Russia is one of its leading suppliers
especially in terms of oil and electricity.32 As for Russian investment, it is low if one
compares it with the Chinese, and, in the long term, Moscow is unlikely to become an
alternative in terms of investment or exports. Therefore, the country promotes a geopolitical
discourse based on the priority strategic interests of Moscow and Ulaanbaatar: avoiding the
preponderance of China in the Mongolian economy.
The spread of the notion of the "Chinese threat" and the promotion of Russia as a reliable ally
helped Moscow to participate in the country's economy. From 2018 onwards Russia was
expanding its soft power by promoting the Russian language in Mongolia, especially in the
western territories. Indeed, these efforts cannot be compared with the Chinese since Moscow
does not provide native teachers Russians to Mongolian institutions, grants or scholarships to
students and is not strongly represented in the non-profit sector. However, in 2016 both States
expanded their military relations through the Program for the Development of Strategic
Association, which indicated that Mongolia leaned towards Russia in the security field.
However, it remains to be seen to what extent Ulaanbaatar can compromise its economic
benefits and if the China-Russia-Mongolia economic corridor will allow the country to
maintain a continued balance in its relationship with Beijing and Moscow.33
The increased Russian dependence on the Chinese market will make Mongolia strategically
more important for Moscow.
31
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Also, the Russian invasion of Ukraine has put Mongolia in a bind, as the most significant part
of its foreign trade is carried out through Russian banks and depends on oil from its
neighbour. This leads to the risk that payments will not be possible and that the deliveries of
consumer goods from Europe will suffer interruptions. Although Russia accepts China's preeminence in Mongolia, it hopes to maintain its role as political power and guarantor of
security. Probably the most significant development concerns
investment under the BRI in Eurasia will lead to a multipolar continent, which aligns with the
Russian idea of world order. In this sense, the desire of Beijing and Moscow to coordinate
their integration projects - the BRI and the EEU- and the association with regional
organisations, such as the SCO, allow both to benefit from such a development advocating
win-win relations at the regional level, which will have a positive impact on Mongolia.
Considering Mongolia's geopolitical environment, the China-Mongolia-Russia Economic
Corridor could improve their integration in the political, economic and security. The initiative
is an opportunity to increase their presence in the global arena, for which the countries need to
cooperate and coordinate with their two close neighbours. However, it also presents
challenges, demonstrated by the blocking of the Sino-Mongolian border and the suspension of
financial assistance and political dialogue after the Dalai Lama visited Mongolia.34 It also
confirms the discontent between citizens on the environment and social issues, especially
corruption-related. It should be noted that uncertainty about the future success of the SRI and
the increasing focus on digital and health infrastructure due to the pandemic will significantly
impact Mongolian politics. Besides the durability of the Sino-Russian association, the changes
in the geopolitical scenarios (Korean Peninsula, South and East China Seas, and Ukraine) and
tensions between China and the United States are other factors to consider in formulating
policies.
A study of Mongolia's foreign trade data reveals that agricultural products, including livestock
raw materials, some types of wool and cashmere products, and raw materials and ore
concentrates from the mining sector, are exported.35 In terms of imports, consumer goods,
petroleum products, machinery and equipment account for the majority. If we look at
Mongolia's foreign trade volume, there is often a loss in some years and a profit in others due
to rising commodity prices and international demand for raw materials. It primarily depends
on foreign markets, not on domestic policy factors. Mongolia has a lot of mineral resources. It
is rich in minerals such as coking coal, copper, gold, peat, zinc and iron and is rich in natural
resources and is one of the top ten countries in the world.36 Due to its small population, it has
a high capacity for economic reform and liquidity. There is a massive opportunity to process
and export livestock and livestock raw materials.
Russia and China are the two countries upon which Mongolia is highly dependent. However,
after the crisis in Ukraine, Russia's policy changed and shifted to the Northeast. Mongolia is
the closest geographically rich natural resource to meet China's growing market demand. It
has the opportunity to work together to integrate Mongolia's natural resources, Chinese and
Russian management, technology and investment. China Mongolia, and Russia have made
positive efforts to build a cross-border infrastructure connectivity network consisting mainly
of railways, roads and border ports. China's side of the Tongjiang-Nizhneleninskoye railway
bridge was completed in October 2018.
34

TOL, T. (2017). Around the Bloc: Mongolia Bans Dalai Lama. Transitions Online, (01/03), 7-8.
Qiang, F., & Bayanjargal, S. (2016). The study on trade policy and openness of Mongolia: Influences on trade
flows between China-Mongolia-Russia (past and future). Chinese Business Review, 15(5), 249-264.
36
Otgonsaikhan, N. (2015). The Current Situation for Mongolian Foreign Trade and Cooperation with Northeast
Asian Countries. ERINA REPORT, 8.
35
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The construction of the Heihe-Blagoveshchensk road bridge is progressing smoothly.37 A
Sino-Russian enterprise consortium has completed the preliminary design of the MoscowKazan High-Speed Railway.38 The "Intergovernmental Agreement on International Road
Transport Along with the Asian Highway Network", signed and approved by the three
countries, has entered into force.39 The China-Mongolia-Russia cross-border terrestrial cable
system has also been completed.40
Conclusion
Mongolia faces a growing economic dependence on China. While Beijing stands out as a
concern for its sovereignty, it wants to keep it as a critical partner in the absence of FDI and
an alternative to expensive supplies of Russian oil. In parallel, Russia is a guarantor of
security, a lever to balance growing Chinese influence and an opportunity to expand trade
within the Eurasian market. Undoubtedly, such a balance persists because both neighbours
implicitly agreed to maintain a strategic neutral area. The respect for Mongolian sovereignty
presupposes the maintenance of a buffer state between both powers, with whom the interests
of Ulaanbaatar converge on many scopes.41
Currently, Mongolian foreign policy is based on an updated version of the "third neighbour"
strategy, in which Eurasian nations are prioritised over Western democracies, and in
trilateralism, which allows the integration of the country in the process of regional
development and the maintenance of energy links but Russians. Ulaanbaatar benefits from the
political rapprochement between its immediate neighbours to participate in the development
of the Eurasian transport growth model and promote itself as a geo-economic hub between
Northeast Asia and the rest of the world as a cheaper alternative to other existing routes.42
While the country uses its immediate neighbours to counter each other, the Mongolia-RussiaChina trilateralism is beneficial to it as it will boost its economic growth and development.
The state can improve access to existing Chinese and Russian markets and open others
through it. However, the trilateral could become ineffective if the relationships with Russian
forces turn hostile or the expected FDI figures vanish due to Sino-American competition or
complications in geopolitical theatres. Furthermore, Mongolia's refusal to join the UEE or
SCO due to its foreign policy of neutrality could be reviewed in the future if a symbiosis
between the UEE and the successful SRI is achieved. However, there are doubts about the
long-term compatibility between the SRI and the EEU and the Sino-Russian partnership, as
well as concerns within the country about the social and environmental consequences of
corridor, which could pose a challenge for its future development.

37

Wagner, G. (2021). Grand Narrative, Fragmented Reality: The Belt and Road Initiative in Heilongjiang
Province. Inquiries Journal, 13(09).
38
Pro, R. (2017). Moscow-Kazan high speed rail construction to be launched in 2018.
39
Omori, Y., Sorimachi, A., Gun-Aajav, M., Enkhgerel, N., Oyunbolor, G., Palam, E., & Yamada, C. (2019).
Elevation of gamma dose rate by construction of the Asian highway 3 (AH3) between Ulaanbaatar and
Sainshand, Mongolia. Radiation Protection Dosimetry, 184(1), 127-134.
40
Yang, T., Gao, J., Chen, X., Guo, Y., & Sun, S. (2020, August). Research on the Development Route of
International Communication Accesses. In China Cyber Security Annual Conference (pp. 16-25). Springer,
Singapore.
41
Wishnick, E. (2019). Mongolia: Bridge or Buffer in Northeast Asia. The Diplomat.
42
Dorjsuren, N. (2021). Why Northeast Asian regional economic integration is important for Mongolia.
In Mongolia and Northeast Asian Security (pp. 76-84). Routledge.
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Undoubtedly, the success of the BRI and the EEU and the future of Sino-Russian relations
will define the development of Mongolian political options.43 It could be affirmed that the
commitment to the achievement of these strategies, along with economic diversification and
the creation of industrial zones, will continue to be the main characteristics of geo-economic
relations and geopolitical issues of Ulaanbaatar in the short to medium term. The growing
economic and security dependency on its neighbours, which the economic corridor
development will drive, could be mitigated by participating in the Mongolian economy especially in the mining sector - from other actors, such as Japan and India. Such involvement
of democratic states will need essential reforms in the internal sphere of the country to
improve its environment business. Lastly, it must be taken into account that, in the context of
uncertainty after the Russian invasion of Ukraine and Moscow's possible extensive turn to the
East, Mongolia faces a growing dependency on its neighbours, which reduces its room for
manoeuvre and poses a credible challenge to its continued efforts in implementing its
cherished 'third neighbourhood' policy.
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ELECTROLESS Ni-P -TiO2 NANOPARTICLES COATINGS CHARACTERISTICS
ON THIN STEEL STREEPS
Enikö VOLCEANOV
Metallurgical Research Institute-ICEM SA
Alina MELINESCU
University POLITEHNICA of Bucharest
Adrian VOLCEANOV
University POLITEHNICA of Bucharest
Lavinia Gabriela POPESCU
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ABSTRACT
Chemical nickel plating is a process of electroless metal deposition and is widely used in
automotive industry, oil industry, mining industry, electrotechnical and electronic industry,
engineering and foundry industry and military industry. Chemical nickel coatings are
characterized by very even thickness distribution, which is especially appreciated with
elements of complex shape, abrasion resistance, high hardness, high corrosion resistance in an
aggressive chemical environment, good adhesion and solderability Ni-P coatings can be
manufactured using a variety of techniques, including electroplating and electroless chemical
deposition. Metals can be protected from wear (abrasion) by covering them with metal matrix
composites containing ceramic particles such as: Al2O3, SiO2, ZrO2, SiC, Si3N4, B4C, WC,
etc. On the other hand, these hard materials are too fragile and offer little or no adhesion for
use as a coating. Therefore, a metal matrix is used to hold the oxide particles together and to
facilitate good adhesion to the coated metal surface.
Our investigations were focused on enhancing the deposition speed, homogeneity and
hardenability on low carbon steel surfaces. Two bath compositions were developed for the
electroless deposition, namely Bath (A): composed of nickel sulphate and sodium
hypophosphite aqueous solutions and various admixtures (sodium acetate, ammonium
sulphate, sodium citrate, sodium dodecyl sulphide and lead acetate) and Bath (B): Bath (A) to
which nano-sized titanium oxide (TiO2 anatase) particles were added in various amount in the
range of 2-20g/L. The deposition rates, co-deposition of particles, roughness were influenced
by the nano sized powders concentration, temperature, agitation rate, and pH and deposition
duration in the bath. After deposition the coating is amorphous. The chemical nickel coating
is relatively hard, after heating at 400°C. Due to the heat treatment, the hardness of the
electroless Ni-P-TiO2 nanocomposite coating can be increased to match that of hard chrome.
The change in hardness with heat treatment exhibits a similar trend for these coatings, which
suggests that the hardening mechanism upon annealing is the same for both electroless Ni–P
and Ni–P-TiO2 nanocomposite coatings. Increase in hardness up to 400oC is due to
precipitation hardening because of the formation of the intermetallic Ni3P phase. The decrease
in lattice defects and coarsening of the Ni3P particles cause a reduction in hardness when
these coatings were annealed beyond 400oC.
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The adhesion and uniformity of the composite layers, analyzed metallographically and by
SEM are appropriate, so the interface of the composite layer with the support steel is perfectly
continuous, without discontinuities.
Keywords: harden, similar, admixture
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THE ESSENTIAL ROLES OF PRIMARY HEALTH CARE TOWARDS ACHIEVING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
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Abstract
Out of the majorly adopted 17 sustainable development goals (SDGs) by the United Nations
(UN) General Assembly in 2015 to be achieved by 2030 according agreed meeting held the
3rd goal, SDG-3: to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages” is directly
related to health. SDG-3 includes the provision of universal health coverage (UHC; SDG 3.8),
which focuses on the provision of good-quality health services for all to access without any
financial constraints. Other SDGs (e.g. on hunger; gender equality; clean water and sanitation;
affordable and clean energy; sustainable cities and communities; climate action; and peace,
justice and strong institutions) also contribute indirectly to the attainment of health. In this
work we review and present the potential and limitations of primary health care as a key
bedrock contributing to health-related SDGs, identifications of barriers to the provision of
primary health care, and recommendations of suitable policies for implementation to actively
attain a fully functioning primary health-care service for all were presented. In conclusion, the
provision of good-quality health care on its own makes a minimal contribution to achieving
SDG 3.6, halving the number of global deaths and injuries from road traffic accidents.
Primary health care does have a role in pre-hospital service, referral to a hospital-based
accident and emergency unit, and post-crash responses such as minimizing time between road
traffic incidents and the provision of first response emergency care. Therefore, this work is
important towards realization 2030 sustainable agenda.
Keywords: Health, Primary Health Care, SDG, United Nations (UN), Affordable
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UTILIZATION OF IONIC LIQUIDS FOR THE TREATMENT OF WASTEWATER
AND PRODUCTION OF RENEWABLE FUELS-A REVIEW
Aderemi Timothy Adeleye
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Oludare O. Osiboye
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Abstract
Ionic liquids (ILs) are a group of interesting compounds that have been known for more than
a century. They are gaining attention recently owing to their diverse applications in various
fields. Ionic liquids known to be salts with the melting point arbitrarily determined to be
below 100°C. They are made up of ions and, therefore, each IL has unique characteristic
features which connote the characteristic nature effect of a cation and an anion. Ionic liquids
are generally having a low melting point, high thermal and chemical stability, a large
electrochemical window, great solvent power, nonflammability and a negligible vapor
pressure. Density and viscosity, as well as many other properties, can easily be tuned as they
are dependent on the chemical structure of the IL. They find useful applications in the
remediation of wastewater and this will help solve water issues globally and also suitable for
the use in biorefinery for the synthesis of renewable liquid fuels. This works reviews and
present applications of ionic liquids in wastewater treatment and biorefinery. Therefore, it has
been revealed that these materials are useful to address environmental degradation and as well
to deal with rapid depletion of non-renewable fuels.
Keywords: Ionic liquids (ILs), Biofuels, Environment, Catalysis, Remediation, Wastewater
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PERCEPTION OF THE EFFECT OF MEDICAL QUACKERY PREVALENCE ON
HUMAN HEALTH IN IJEBU-ODE LOCAL GOVERNMENT AREA OF OGUN
STATE, NIGERIA
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Abstract
This paper interrogates the perception of the effect of medical quackery prevalence in Ijebuode Local Government Area of Ogun State. Four hypotheses were raised to be effectively
conduct the study. Descriptive survey research design was employed with stratified random
sampling techniques was used to select seventy-five (75) representatives from each quarter. In
analyzing the collected data, chi-square statistical tools were employed at 0.05 level of
significance. The exposure of citizens to the mendacity or quackery thus increasing the
vulnerability of the populace needs to be halted at all cost. This present work interrogates the
resilience of quackery despite advancement in medical infrastructure. Based on the result of
the analyses carried out, it was recommended that the government should address the key
problems of poverty and illiteracy which are the twin realities that promote the practice and
acceptance of medical quackery.
Keywords: Human Health, Perception, Quackery, Medical, Prevalence
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IMPROVEMENT OF THE ANTICORROSION RESISTANCE OF NICKEL BY
POLYPYRROLE COATING ELECTROSYNTHESIZED IN AQUEOUS MEDIUM
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Abstract
In this work we investigated the possibility of enhancing anticorrosion properties of
polypyrrole (PPy) films obtained electrochemically on nickel substrate. The oxidation of
pyrrole monomer has been achieved in aqueous medium containing sodium salicylate as
supporting electrolyte using cyclic voltammetry and galvanostatic methods. Several
techniques such as Fourier transform infrared (FTIR) and X-ray photoelectron and (XPS)
spectroscopies were carried out for vibrational and elemental characterization of the
elaborated films. The XPS analysis confirm the absence of any peaks related to Ni2+ anion
bound to the polymer chain, hence, the absence of any complex formed between Ni (II) and
PPy. In addition, the adherence of the films, evaluated by the standard sellotape test, reached
96%. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and anodic polarization curves
showed that the coating exhibits an important anodic protection behavior.
Keywords: Conducting polymers, corrosion, caracterization
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PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF DRINKING WATER
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of Sciences, IBN ZOHR University
ABSTRACT
Due to the uneven distribution in time and space of rainfall and the water resources it
generates, and the accelerated increase in the demand for water, it is necessary to call on other
resources and to implement new production techniques to meet the growing needs of the
population. The use of seawater desalination is an alternative for the production of drinking
water. Among the technologies used is the reverse osmosis adopted by this station.
The main objective of this research work is to highlight the physico-chemical characterization
present in brackish water. In this study, we have selected several samples of brackish water of
different origins at the demineralization station. These water samples were analyzed for pH,
electrical conductivity (EC), bicarbonate (HCO3-), chloride (Cl-), calcium (Ca2+), magnesium
(Mg2+), hydrometric title (HT), potassium (K+), sodium (Na+), sulfate (SO2-4) and dry residue
(DR). The results obtained by the different analyses carried out such as pH, conductivity as
well as Ca2+, Mg2+, HCO3-, HT, Cl-, Na+, K+, SO2-4, DR, are very high in the raw waters. On
the other hand, these contents decrease largely after treatment and are always lower than the
maximum acceptable values according to the Moroccan standards of the potability. The
results of the present study show the efficiency of the treatments carried out at each stage at
the level of the station, and the latter produces very satisfactory osmosis water.
Keywords: Brackish water, demineralization, physicochemical, osmosis water
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MAGNETIC NANO-PHOTOCATALYST FOR THE REMEDIATION OF
PERSISTENCE ORGANIC POLLUTANTS
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Building, University of Malaya
Department of Chemistry, Sardar Bahadur Khan Women’s University
Nurhidayatullaili Muhd Julkapli
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Abstract
Designing a Titanium Oxide (TiO2) nanoparticles based catalyst with improved photocatalytic
activity in visible region of light with efficient recycling ability is desirable. As TiO2 is one of
the most attractive materials in nanotechnology due to its superior photo-catalytic oxidation
ability, non-photo-corrosive and nontoxic nature. Despite of its excellent properties, the
problems of rapid electron hole pair recombination, wide band gap and poor catalyst
reusability narrows the applications of TiO2 nano particles. The present research aims to
synthesize titanium dioxide-chitosan-magnetite (TiO2/CS/Fe3O4) nano composite with
enhanced adsorption characteristics, minimize electron hole pair recombination of TiO2,
improves activity in visible region of light and efficient recycling of catalyst after wastewater
treatment. CS is an excellent adsorbent with functional groups (NH2, OH) which are
responsible of adsorbing organic pollutants. It served as a linker between TiO2 and Fe3O4 to
facilitate the overall photocatalysis. Recycling of TiO2 by using traditional methods produce
secondary pollutants to the environment, however, separation techniques by applying
magnetic adsorbent are an alternative way. Fe3O4 nano particles are useful in biological and
environmental applications because of their large surface area, nano size dimension and
strong response to external magnetic field. Thus, Fe3O4 give efficient separation of catalyst
after wastewater treatment. Presence of Fe3O4 shows significant reduction in the band gap of
TiO2 (from 3.19 eV to 2.85 eV) which shifts the photoactivity of composite in visible region.
Fe3O4/CS core was synthesized by Co-precipitation as it is a simple and an economical
method give well dispersed Fe3O4 nano particles with the success rate from 96 to 99.9%.
Effect of concentration of each individual component (TiO2, CS and Fe3O4) on the
physicochemical and photocatalytic properties of TiO2/CS/Fe3O4 (TCF) nancomposite has
been studied. The effectiveness of the optimize TCF nanocomposite was then be assessed
using ortho-nitrophenol (ONP) which is considered as the most toxic and persistent organic
pollutant (POP) of industrial wastewater. By using 0.02 g of optimized TCF nanocomposite
>90% degradation of ONP was achieved within 180 minutes in visible region. The percent
photodegradation of ONP was studied by using UV-vis spectrophotometer while the
degradation pathway of ONP was studied by using liquid chromatography mass spectroscopy
(LC-MS). The superior photocatalytic performance of ternary system (TiO2/CS/Fe3O4) along
with the advantage of easy recoverability could make it a new appealing catalyst for
wastewater treatment applications.
Keywords: Photocatalysis, nanocomposite, band gap engineering, magnetic separation,
Wastewater
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HPLC QUANTIFICATION OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS FROM
INDIGENOUS FRUITS AND VEGETABLES OF INDIAN HIMALAYAN REGION
Tanveer Alam
Department of Chemistry, KLDAV PG College Roorkee Uttrakhand, Affiliated to
Department of Chemistry, HNB Garhwal University Srinagar (Garhwal)
Murtaza Gani
Department of Chemistry, KLDAV PG College Roorkee Uttrakhand, Affiliated to
Department of Chemistry, HNB Garhwal University Srinagar (Garhwal)
ABSTRACT
The purpose of the present work was to determine the phytochemical profiles by HPLC of the
indigenous fruits and vegetables. The phenolic contents showed diverse variation in the
selected fruits and vegetables. Development of genuine and dependable analytical methods
with profile marker phytoconstituents in an extract containing a mixture of several
components is a challenging task. A simple, rapid, precise and reliable HPLC method was
developed for the quantification of phytochemicals from the extracts of selected minor fruits
and vegetables. The Taraxacum officinale genus comprised a mixture of different bioactive
compounds belonging to different chemical types, such as flavonoids, sesquiterpenes,
triterpenes, phenolic acids, sterols. Malva neglecta contains different compounds including
several phenolic acids, flavonoids and some non-phenolic compounds. Caffeoylquinic acids
(3-, 4-, and 5-O-caffeoylquinic acids and 3,5-dicaffeoylquinic acid) are mainly present in
Cydonia oblonga pulps. Three different hydroxycinnamic acid derivatives (neochlorogenic
acid, p-coumaroylquinic acid and chlorogenic acid) were detected and quantified in Prunus
avium.
Keywords: Analysis; Crops; Gradient; HPLC; Minor; Phytochemicals.
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THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN TERTIARY INSTITUTION CLASS: A
COMPARATIVE PILOT STUDY OF THE STUDENTS’ PERCEPTIONS AND REAL
USAGE (CASE STUDY: FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ZARIA)
Rafindadi Ibrahim Saad
Department of Computer Science, Federal College of Education
Abstract
This paper was developed within the scope of a research paper that intends to characterize the
use of mobile applications by the students of the Federal College of Education, Zaria during
class time. The main purpose of this paper is to present the results of an initial pilot study that
aimed to fine-tune data collection methods in order to gather data that reflected the practices
of the use of mobile applications by students in a higher education institution during classes.
In this paper we present the context of the pilot, its technological settings, the analysed cases
and the discussion and conclusions carried out to gather mobile applications usage data logs
from students of an NCE department of Computer Science, Our study gathered data from
participants, taking theoretical classes in the Department of Computer Science FCE Zaria.
The research was based on the Grounded Theory method approach aiming to analyze the logs
from the access points of the Department. With the collected data, a profile of the use of
mobile devices during classes was drawn. The preliminary findings suggest that the use of
applications during the theoretical classes of the Department of Computer Science is quite
high and that the most used applications are Social networks like Facebook and Instagram,
Tick tok. During this pilot the accesses during theoretical classes corresponded to
approximately accesses per student. We also concluded that the students agreed that
accessing applications can distract them during these classes and that they have a
misperception about their use of online applications during classes, as the usage time is, in
fact, more intensive than what participants reported.
Keywords: Mobile application, Mobile usage, Higher education, Classes, Logs
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CATALYTIC REDUCTION PERFORMANCE OF CARBOXYLATED ALGINIC
ACID DERIVATIVES
Raed H. Althomali
Faculty of Science, Department of Chemistry, King Abdulaziz University
Abstract
In this study, the catalytic reduction behavior of carboxylated alginic acid derivatives has
been investigated against harmful organic dyes including Methyl Orange (MO) and Congo
Red (CR). Alginic acid was firstly oxidized through an easy addition of KMnO4 as an
oxidizing agent. A carboxylated alginic acid (CAA) has been interacted with selected metal
ions (Sn, Fe, Ni, and Zr) through coordination bonds at the value of pH = 4 to form the
corresponding metal complexes namely: Sn-CAA, Fe-CAA, Ni-CAA, and Zr-CAA. The
consistency of the coordination was confirmed by several spectroscopic techniques including
FT-IR, XRD, SEM, and EDX. The catalytic reduction of these metal ion-based products was
carried out against MO, and CR in the presence of NaBH4 as a reducing agent under UV
irradiation. All catalysts-based metal complexes showed enhanced catalytic reduction against
CR compared to MO. Among all those mentioned metal complexes Sn-CAA showed the best
catalytic reduction of these dyes. The time is taken by the Sn-CAA for CR, and MO is 5 and
7min respectively. Ni-CAA was classified as the second efficient product against both dyes,
where the reduction process took 20 and 9 min respectively. The other two catalysts took a
long time for CR and MO reduction. Zr-CAA showed more than 80 % reduction of only CR
dye within 20 min. Whereas, Fe-CAA did not show any significant sign of reduction against
both the dyes after the same time. The order of higher catalytic reduction was illustrated as:
Sn-CAA > Ni-CAA > Zr-CAA = Fe-CAA.
Keywords: through, carboxylat, metal
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YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNDE FARKLI KONUMLARDA
ÇALIŞMANIN ETKİLERİ
Hatice ŞAHİN AKDAŞ
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Buket DOĞAN
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Eyüp Emre ÜLKÜ
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Son yıllarda proje geliştirme aşamasında farklı konumlarda bulunan ekipler ile birlikte
çalışmak yazılım firmalarının tercih ettiği eğilimlerdendir. Bu ekipler, aynı ülke ya da aynı
şehir içinde farklı konumlarda olabildikleri gibi, tamamen farklı ülkelerde ve farklı zaman
dilimlerinde de olabilmektedirler. Küresel Yazılım Geliştirme (KYG) yöntemi sayesinde
dünyanın farklı yerlerine dağıtılmış ekipler ile birlikte, 24 saat boyunca çalışma imkânı
sunulabilmekte ve bu durum “güneşi takip et” yaklaşımı olarak bilinmektedir. Farklı
konumlarda bulunan proje ekipleri ile yürütülen projelerde; ekiplerin deneyimlerinin ortaya
çıkartılması, bu alandaki sorunların ve bunlarla nasıl baş edileceğinin belirlenmesi önemli bir
araştırma alanıdır. Yazılım geliştirme alanındaki bu deneyimlerin, mevcut araştırmacı ve
geliştiriciler ile paylaşılması ile yazılım süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yeni
yöntemlerin ortaya çıkması ve ilerleme sağlanabilecektir. Bu çalışmada; aynı proje üzerinde
çalışan ancak farklı yerlerde bulunan proje paydaşlarının fikirlerini almak adına, çevrimiçi
ortamda yayınlanan bir anketi yanıtlamaları istenmiştir. Anket, 2019 Aralık ayı boyunca aktif
kalmıştır. İçerisinde 26 adet beşli Likert türünde, bir adet açık uçlu soru bulanan anketi,
yazılım projelerinde görev almış 101 kişi tamamlamıştır. Çalışma sonucunda, farklı
konumlarda bulunan ekiplerin iletişim konusunu önemsedikleri ve iletişimin sağlanması için
yüz yüze ya da video konferans üzerinden görüşmeler yapılmasının faydalı olacağını
belirttikleri görülmektedir. Anket sonuçları incelediğinde; katılımcıların analiz, tasarım gibi
aşamalarda farklı coğrafi konumlarda olmasının getirdiği olumsuz etkilerin, test aşamasında
daha az etkileri olduğu görülmektedir. Katılımcıların test aşamasını farklı konumlarda
yürütmek için en uygun süreç olarak algıladıklarını belirtmek mümkündür. Ayrıca,
katılımcılar proje dokümantasyonunu güçlendirmenin, projede yer alan farklı konumlardaki
ekiplerin verimini artıracağını ve yazılım projelerinde ekiplerin periyodik, sık ve kısa süreli
toplantılar yapmalarının faydalı olacağını belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Küresel yazılım geliştirme, Yazılım proje yönetimi, Yazılım
mühendisliği.
EFFECTS OF WORKING IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOFTWARE
DEVELOPMENT PROJECTS
ABSTRACT
In recent years, working with teams in different locations during the project development
phase is one of the trends preferred by software companies. These teams can be in different
locations in the same country or city, as well as in completely different countries and different
periods.
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With the Global Software Development method, it is possible to work 24 hours a day with
teams distributed in different parts of the world, and this is known as the "follow the sun"
approach. In projects carried out with project teams in different locations; it is an important
research area to reveal the experiences of the teams, to identify and find solutions of these
problems in this area. By sharing these experiences in the field of software development with
existing researchers, emergence of new methods and progress will be possible in order to
bring software processes more efficiently. In this study; project stakeholders working on the
same project but located in different locations were asked to answer a questionnaire published
online to get their opinions. The questionnaire remained active throughout December 2019.
101 people who took part in software projects completed the questionnaire, which included 26
five point Likert and 1 open-ended question. As a result of the study, it is seen that the teams
in different locations care about the communication issue and stated that it will be beneficial
to make face-to-face or video conferencing meetings to ensure communication. According to
our results; it is seen that the negative effects of the participants' being in different
geographical locations during the analysis and design phases have less effects in the testing
phase. It is possible to state that the participants perceived the testing phase as the most
appropriate process to conduct in different locations. Also, the participants state that
strengthening the project documentation will increase the efficiency of the teams in different
locations in the project and it will be beneficial for the teams to hold periodic, frequent and
short-term meetings in software projects.
Keywords: Global Software Development, Software Project Management, Software
Engineering.
1. GİRİŞ
Hızlı gelişen yazılım dünyasında, yazılım şirketlerinin en büyük önceliklerinden biri, yeni
ürünleri markete hızlı çıkarmak, yeniliklerden geri kalmamak ve bunu yaparken de maliyeti
olabildiğince düşük seviyede tutmaktır. Yazılım geliştirme işleminin konumdan bağımsız
yapılması kurumlar için oldukça güçlü bir stratejik avantajdır. Küresel Yazılım Geliştirme
(KYG) yöntemi sayesinde, ulusal ve uluslararası nitelikli iş gücüne erişip düşük maliyetli
yazılımlar geliştirilebilmektedir [1]. KYG yöntemi, dünyanın farklı yerlerine dağıtılmış
ekipler ile birlikte, 24 saat boyunca çalışma imkânı sunabilmektedir. Bu durum “güneşi takip
et” yaklaşımı olarak bilinmektedir. Dünya üzerinde farklı yarım kürelerde konumlanan iki
takımın bulunduğu bir projede, bir takımın bulunduğu yerde gece iken, diğer takımın
bulunduğu yerde mesai devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 24 saat yazılım geliştirme
ve buna bağlı olarak ürünün daha hızlı çıkarılması beklentiler arasında yer almaktadır. Ayrıca
iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde çalışan ekiplerin olması da yazılım maliyetlerinin
azalmasını sağlayabilmektedir [2].
KYG yönteminin avantajı olduğu kadar, dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajların
başında ise iletişim problemi gelmektedir. Yüz yüze iletişim, en etkili iletişim yollarının
başında gelmektedir, ancak KYG yaklaşımında ekiplerin farklı konumlarda çalışmasının
beklenmesi yüz yüze iletişim tekniğinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Ekipler arası
mesafe, ekipler arası iletişimi zorlaştırmaktadır [3].
Farklı konumlarda bulunan proje ekipleri ile yürütülen projelerde; ekiplerin deneyimlerinin
ortaya çıkartılması, bu alandaki sorunların ve bunlarla nasıl baş edileceğinin belirlenmesi
önemli bir araştırma alanıdır. Yazılım alanındaki bu deneyimlerin, mevcut araştırmacı ve
geliştiriciler ile paylaşılması sayesinde yazılım süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine
yönelik yöntemler ve yaklaşımlar konusunda ilerleme sağlanabilecektir.
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1.1 İlgili çalışmalar
Küresel yazılım geliştirme süreçleri ile ilgili yapılan literatür araştırması sonucunda aşağıda
belirtilen çalışmalar incelenmiştir.
Dağıtık ve eşzamanlı yazılım geliştirme yöntemini inceleyen Balçiçek ve Çıraklı, yaptıkları
çalışma sonucunda, farklı konumlarda çalışan ekiplerin, şirket açısından birçok avantajı
olduğundan bahsetmişlerdir. Şirketler, ofis maliyetini azaltıp, daha kalifiye ve daha düşük
maliyetli insan kaynağından yararlanabilmektedirler. Ayrıca şirketlerin, bazı bölgelerdeki
devlet teşviklerinden de yararlanma durumları olabilmektedir. Bununla birlikte istihdamın ve
bilgi birikiminin ülkenin her yanına yayılmasını sağlamada öncü rol oynayabilmektedirler.
Balçiçek ve Çıraklı, bugüne kadar uygulanan yazılım geliştirme metotlarının, farklı
konumlarda çalışan ekipler için de uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada, farklı
konumlardaki ekiplerin etkileşim ihtiyaçları, eş zamanlı iletişim kurmaları sağlanarak
karşılandığında, adeta aynı konumdaymış gibi çalışabildikleri ifade edilmiştir [1].
Yazılım geliştirme süreçlerinin analizini yapan Alakuş, Daş ve Türkoğlu, yaptıkları
çalışmada, KYG süreçlerindeki zorluklardan bahsetmişlerdir. Bu zorluklardan biri de ekipler
arası iletişimdir. Yazılım yaşam döngüsü başarısının, ekipler arası iletişimle doğru orantılı
olduğunu belirtmişlerdir. Bu noktada, yazılım süreçlerinde standardın belirlenmesinin
öneminden bahsetmişler ve belli bir standarda uygun ilerlemeyen projenin sona gelmesinin,
yanlış anlaşılmalar nedeniyle zorlaşabileceğini ifade etmişlerdir. Takımlar arası iletişimin
artması için yüz yüze toplantıların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir [4].
Sanal takım kavramını inceleyen Yeşil, hızlı değişen koşullara adapte olmak isteyen
şirketlerin, sanal takımları yaygın bir şekilde kullandığını belirtmiştir. Sanal takımların farklı
coğrafi bölgelerde bulunduğunu belirten Yeşil, bu takımlarla çalışmanın avantajları olduğu
kadar yönetiminin de zorluğundan bahsetmiştir. Çalışmada, geleneksel takımların üyelerinin
aynı yerde çalıştığı ve yüz yüze görüştüğü, sanal takımların üyelerinin ise farklı yerlerde
olduğu, bu takımların koordinasyon ve iletişim sorunları bulunduğu ifade edilmiştir [5].
Yıldız ve Tekinerdoğan, yaptıkları çalışmada, şirketlerin daha az maliyet ve daha hızlı
geliştirme isteklerinden dolayı küresel yazılım geliştirme alanına yöneldiğinden
bahsetmişlerdir. KYG yöntemini uygulamadan önce uygun bir mimari tasarlamanın,
dağıtılmış takımların iletişim, koordinasyon ve kontrol gereksinimlerini karşılamak için
önemli olduğunu vurgulamış ve örnek bir mimari tasarım sunmuşlardır [2].
Kahya ve Şeneler, dağıtık yazılım geliştirme süreçlerinde yaşanan zorluklar için bir literatür
taraması yapmışlardır. Bu çalışmada, son yıllarda farklı konumlarda yazılım geliştirmenin
popüler olmaya başlamasıyla birlikte, bu alanda yaşanan zorlukları ele alan çalışmaları
incelemişlerdir. Literatür çalışmasında 607 çalışmayı çeşitli açılardan derleyerek yaşanan
sorunları incelemişlerdir. Dağıtık ekiplerin en büyük sorunlarından birinin iletişim olduğunu
ve iletişim eksikliğinin bir projedeki en büyük risk ve en önemli sorun olduğunu
belirtmişlerdir [3].
Tekinerdoğan ve Çetin ise yaptıkları çalışmada Türkiye’deki dağıtık yazılım geliştirme
modelini ve dış kaynak yönetimini incelemişler ve Türkiye’de KYG yöneliminin yeterli
olmadığını belirtmişlerdir. Bu konuda devlet, üniversiteler ve yazılım sektöründeki firmaların
bakış açılarını geliştirip, KYG’ i özümsemeleri ve buna göre tekrar yapılanmaları gerektiğini
ifade etmişlerdir[6].
Holmström, Fitzgerald, Ågerfalk, ve Conchúir yaptıkları çalışmada agile pratiklerin, küresel
yazılım geliştirme üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmada, KYG için temel
anlamda üç mesafe faktörünün bulunduğunu söylemişlerdir. Bu mesafe kavramları; zamansal
mesafe, coğrafi mesafe ve kültürel mesafedir. Bu mesafelerin, proje ekibi üzerindeki kontrol,
koordinasyon ve iletişim açısından oluşturduğu zorluklardan bahsedilmiştir.
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Çalışmada iki temel vaka üzerinde çevik ve uç programlama (extreme programming)
uygulamalarının, KYG süreçlerindeki kontrol, koordinasyon ve iletişim sorunlarının
azalmasında yardımcı olduklarını ifade etmişlerdir [7].
Prikladnicki, Audy ve Evaristo yaptıkları çalışmada, 4 farklı proje için 2 farklı şirketi
incelemişlerdir. Bu şirketlerin KYG sırasında yaşadıkları zorlukları, çözüm önerilerini ve
öğrenilmiş dersleri sunmuşlardır. Çalışmada, dağıtılmış ekipler arasındaki iletişimin zorluğu
ile süreçlerin net belirlenmemesinin, proje üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtmişlerdir.
Çalışma sonunda her iki şirket için de yüz yüze görüşmelerin çok daha sağlıklı sonuçlar
verdiği saptanmıştır [8].
Herbsleb, Paulish ve Bass; Siemens şirketinde, küresel yazılım yöntemi ile geliştirilen ve
bazılarının başarılı, bazılarının da başarısız olarak nitelendirildiği dokuz farklı projede, farklı
pozisyonlarda görev alan 18 kişi ile görüşme yapmışlardır. Farklı paydaşların görüşleri
hakkında bilgi sahibi olmak adına, 18 kişinin 11’ini proje yöneticisi ya da teknik liderlik
yapmış kişilerden, beşini orta seviye yönetici pozisyonlarından, ikisini ise üst yönetici
pozisyonlarından seçmişlerdir. Bu görüşmeler sonrasında hemen hemen her görüşmecinin
yaptığı ve en tutarlı yorumlardan birinin, insanlarla yüz yüze görüşmenin ve onlarla zaman
geçirmenin önemi olduğunu belirtmişlerdir [9].
Iftikhar, Alam, Musa ve Su’ud yaptıkları çalışma, KYG ekipleri arasında iletişim sorunu için
yapısal bir yaklaşım sunmuşlardır. Çevik yazılım yöntemleri üzerinden ilerledikleri
çalışmada, iletişimi artırmak için haftalık yerine günlük toplantılar yapılmasına, ayaküstü
yapılan toplantılar ile ekibin bilgi seviyesinin eşitlenmesine, iş analistleri ile tasarımcı ve
geliştirici arasındaki iletişimin yakın olması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca
fonksiyonel olmayan gereksinimlerin de yazılımda önemli bir rolü olduğunu ve bu
gereksinimlerin daha net dokümantasyon ile anlaşılabileceğini söylemişlerdir.
Dokümantasyon olmadan dağıtık ekiplerin yaşayamayacağını belirtmişler ve projeyi başarıya
götüren, iletişime yardım eden bir etken olduğundan bahsetmişlerdir [10].
2. MATERYAL VE METOT
Yazılım projelerinde farklı konumlarda çalışan ekipler arasında çeşitli sorunların ortaya
çıkması kaçınılmazdır. Bu sorunlar arasında en temel olarak iletişim, yapılan işlerin takip
edilememesi, görev ve sorumlulukların tam bilinmemesi gibi problemler sayılabilir. Bu
çalışmada, ekiplerin farklı konumlarda çalışmasının, yazılım süreçlerine etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, projelerin farklı fazlarında görev alan ekip
çalışanlarının fikir ve görüşleri alınmıştır.
Bu amaçla oluşturulan araştırma soruları aşağıdaki gibidir:
1.
Katılımcıların; yazılım sürecinin analiz, tasarım, geliştirme, test ve devreye alımdan
sonraki operasyon aşamasında farklı konumlardaki ekiplerle çalışmaya yönelik görüşleri
nelerdir?
2.
Farklı konumlarda çalışan ekiplerin daha verimli olabilmesi için katılımcıların
önereceği çözümler nelerdir?
2.1. Yöntem
Farklı konumlarda çalışan ekiplerin sorunları ile ilgili, yazılım projelerinde beş yıldan fazla
çalışmış, alanında uzman iki kişi ile birlikte 27 soruluk anket hazırlanmıştır. Anketin ilk
bölümünde, ankete katılan kişinin, cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu gibi demografik bilgileri
toplanmaktadır. İkinci bölümünde, yazılım süreçleri analiz, tasarım, geliştirme, test ve
operasyon şeklinde fazlara bölünerek her faz için ayrı sorular sorulmuştur.
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Ankette, 26 maddelik beşli Likert türünde ve bir adet açık uçlu soru tipinde toplam iki tip soru
şekli bulunmaktadır.
Ankete yer alan 26 adet beşli likert türündeki sorular, farklı konumlarda çalışan ekiplerle
yönetilen projelerin analiz, tasarım, geliştirme, test ve operasyonel süreçlerdeki
deneyimlerinin ve görüşlerinin ortaya çıkartılmasına yöneliktir. Açık uçlu soru ise “Farklı
konumlarda çalışan ekiplerin daha verimli olabilmesi için sizce nasıl bir yöntem izlenebilir?”
şeklinde katılımcının farklı konumlardaki ekiplerin verimliliğini artıracak görüşlerinin ve
çözüm önerilerinin alınması için ankette yer almaktadır.
Yazılım projelerinde yer alan proje ekibinden fikir ve görüşler almak amacı ile oluşturulan
anket, çevrimiçi ortamda “https://www.onlineanketler.com/” internet sitesinde katılımcılara
sunulmuştur. 2019 Aralık ayı boyunca çevrimiçi ortamda aktif olan anketin, LinkedIn,
Edmodo ve çeşitli şirket mailleri aracılığı ile katılımcı ağının genişletilmesi sağlanmıştır.
Nihai olarak ankete, yazılım projelerinde yer alan 143 kişi katılmış, bu katılımcılardan 101’i
anket sorularının tamamını cevaplamıştır.
Sunulan ankette yer alan Kesinlikle Katılmıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum aralığındaki
Beşli Likert tipi soruların değerlendirmesine ilişkin değer aralıkları; 1,00-1,80 aralığı
Kesinlikle Katılmıyorum, 1,81-2,60 aralığı Katılmıyorum, 2,61-3,40 aralığı Kararsızım, 3,414,20 aralığı Katılıyorum, 4,21-5,00 aralığı ise Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir.
2.2. Örneklem
Çalışmanın örneklemini yazılım projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, test ve operasyon
süreçlerinde yer alan proje ekibi çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmaya 143 kişi katılmıştır.
143 katılımcının 101’i anketin tamamını doldurduğu için anket 101 katılımcı üzerinden
değerlendirilmiştir.
Ankete katılan, 101 katılımcının 44’ü kadın, 57’si ise erkektir. Ankete katılanların
çoğunluğunu 25-30 yaş arası çalışanlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %38’i 30 yaş ve altı,
%33’ü 30-35 yaş arası, %20’si 35-40 yaş arası, %10’u da 40 ve üzeri yaş arasında yoğunluk
göstermektedir.
Anket katılımcılarının yaşları ile doğru orantılı olarak mesleki tecrübe yıllarına bakıldığında,
0-5 ve 5-10 yıl arası çalışan katılımcı oranının %31, 10-15 yıl arası çalışan oranının %24, 15
ve üzeri yıl çalışan oranının %14 olduğu görülmektedir. Ankete katılan kişilerin öğrenim
durumlarına bakıldığında, lisansını tamamlamış kişilerin oranının %68, yüksek lisansını
tamamlayan katılımcı oranının %31, doktora eğitimini tamamlamış kişilerin oranının %1
olduğu görülmektedir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Anket çalışmasında katılımcılara yazılım proje fazları ile ilgili sorular sorulmuş ve verilen
cevapların her seçenek düzeyinde yüzde, frekans değerleri ile ortalama değerleri
hesaplanmıştır.
Katılımcılara Tablo 1’de verilen sorular yönetilmiştir. Bu sorulardan; 1 – 5 arası sorular
projelerin analiz fazı ile ilgili; 6 – 11 arası sorular tasarım fazı ile ilgili, 12 – 17 arası sorular
geliştirme fazı ile ilgili; 18 – 22 arası sorular ise test çalışmaları ile ilgili, 23-26 arası sorular
ise operasyon çalışmaları ile ilgilidir.
Katılımcıların Tablo 1’de verilen sorulara yanıtları incelendiğinde; katılımcıların Soru 1’deki
“Farklı konumlardaki iş birimleri ile çalışmak, analiz fazında, gereksinimlerin anlaşılmasını
zorlaştırır” ifadesine ait verdikleri cevabın ortalamasının 2,8 olduğu ve bu cevabın Kararsızım
aralığına karşılık geldiği görülmektedir.

1474

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Katılımcıların “İş birimlerinin kendi gereksinimleri anlatması için yüz yüze ya da video
konferans üzerinden toplantılar yapmak analiz fazını hızlandırır” ifadesine 3,4 ortalama cevap
değeri ile kararsız kaldıkları görülmektedir. Aynı gruptaki üçüncü soruda ise, analiz
aşamasında geliştirici ekibin yorumlarına ihtiyaç duyulduğu sorusuna verilen cevapların
ortalaması 3,3 olarak hesaplanmıştır ve bu değer Kararsızım aralığına karşılık gelmektedir.
Analiz aşaması ile ilgili son soru olan beşinci sorudaki, “analiz sonunda hazırlanan analiz
dokümanındaki gereksinimlerin hem iş birimi hem de tasarım ekibi tarafından anlaşılır şekilde
yazılması gerekmektedir” sorusuna verilen cevapların ortalaması bu grupta yer alan en yüksek
cevap ortalamasına sahip 3,7 değeridir ve bu değer Katılıyorum aralığına karşılık gelmektedir.
Katılımcıların tasarım fazı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; altıncı soruda
katılımcılara yönlendirilen “Tasarım aşamasında, geliştirici ekibin yorumuna ihtiyaç
duyulmaktadır” ifadesine, katılımcıların verdikleri cevapların ortalaması 3,4 olarak
belirlenmiş ve bu değer, katılımcıların kararsız kaldıklarını göstermiştir. Tasarım fazı ile ilgili
ikinci soru olan “Geliştirici ekibin, tasarım ekibi ile aynı konumda bulunması tasarım sürecini
olumlu etkilemektedir” ifadesine katılımcıların ortalama cevabının yine 3,4 olduğu ve bu
ifade için de kararsız kaldıkları görülmektedir. Soru 8’deki “Farklı bir konumdaki geliştirici
ekip ile çalışan tasarım ekiplerinin tasarım maliyetleri yüksektir” ifadesine verilen cevapların
ortalamasının ise 2,7 olarak hesaplanmıştır ve bu değer Kararsızım ifadesine denk
gelmektedir.
Katılımcıların “Farklı konumda çalışan geliştirici firmanın, tasarım
faaliyetlerine katılım oranı düşüktür” ifadesine ortalama 2,7 değeri ile Kararsızım cevabı
verdikleri görülmektedir. Tasarım fazı ile ilgili beşinci soru olan “Geliştirici ekiple yüz yüze
çalışan tasarım ekibinin, daha hızlı tasarım dokümanı teslim ettiği görülmektedir” ifadesine
katılımcıların verdikleri ortalama cevap 3,1 olarak hesaplanmıştır ve bu değer Kararsızım
aralığına denk gelmektedir. Tasarım fazı ile ilgili son soru olan “Tasarım dokümanın
geliştirmeye yönelik hazırlanması, ekranlar ve çizimlerle desteklenmesi, farklı konumda
çalışan geliştirme ekibinin projeyi daha net anlamasını ve geliştirmesini sağlar” ifadesine
katılımcıların verdikleri cevap ortalaması, bu gruptaki en yüksek cevap ortalaması olan 3,6
değeridir ve bu değer Katılıyorum ifadesine denk gelmektedir.
Geliştirme fazı ile ilgili katılımcılara yöneltilen “Geliştirici ekibin analist ile aynı konumda
bulunmaması, geliştirmedeki olası hata sayısını artırmaktadır” ifadesine, katılımcıların
verdikleri cevapların ortalamasının 2,8 olduğu ve bu değerin Kararsızım ifadesine denk
geldiği görülmüştür. Bu faz ile ilgili diğer bir soru olan “Geliştirici ekibinin tasarım ekibi ile
yüz yüze ya da video konferans üzerinden toplantılar yapması, yapılacak işin anlaşılması için
önemlidir ” ifadesine ise ortalama olarak 3,4 değeri hesaplanmış, katılımcıların geliştirme fazı
ile ilgili olarak en çok bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. Katılımcıların “Geliştirici ekibin,
analiz fazında bulunmaması, geliştirme sürecini olumsuz etkiler.” ifadesine verdikleri
cevapların ortalaması ise 2,6 olarak geliştirme fazındaki en düşük oran olarak görülmüştür, bu
değer de Katılmıyorum ifadesine denk gelmektedir. Geliştirme fazı ile ilgili dördüncü soru
olan “Geliştirici ekibin, tasarım fazında bulunmaması, geliştirme sürecini olumsuz etkiler ”
ifadesine katılımcıların verdikleri cevapların ortalamasının 3,0 olduğu ve değerin Kararsızım
ifadesine denk geldiği görülmektedir. “Geliştirici ekibin, tasarım yapan ekiple aynı konumda
olmaması, geliştirme teslim süresini uzatmaktadır” ifadesine katılımcıların verdiği cevapların
ortalaması ise 2,7 olup Kararsızım aralığına denk gelmektedir. Geliştirme fazı ile ilgili son
soru olan “Belli aralıklarla proje paydaşları ile yüz yüze ya da video konferans üzerinden
toplantılar yaparak gelişim sürecini değerlendirmek için proje statü toplantıları yapılmalıdır ”
ifadesine katılımcıların yine en yüksek oran olan 3,4 kararsız kaldıkları görülmektedir.
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Test fazı ile ilgili katılımcılara toplamda 5 soru yöneltilmiş olup ilk soru olan “Test
ekiplerinin, projedeki diğer ekiplerden ayrı bir konumda bulunması, testler sırasında daha çok
kusur (defect) çıkmasına sebep olmaktadır” ifadesine katılımcılar 2,3 ortalaması ile en düşük
değeri verdikleri ve bu ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Katılımcıların “Farklı konumda
çalışan test ekiplerinin açtığı kusurların çözüm süresi, ekiplerin yüz yüze iletişim kuramaması
ve mail ile anlaşılamaması nedeniyle uzamaktadır” ifadesine verdikleri cevapların ortalaması
3,1 olarak hesaplanmış ve bu değerin Kararsızım ifadesine denk geldiği görülmüştür. Bu faz
ile ilgili bir diğer soru olan “İletişim sorunu ve mesafe nedeniyle kusurların anlaşılmaması,
reddedilen kusur sayısı arttırmaktadır ” ifadesine verilen cevapların ortalaması da, bir önceki
gibi 3,1 yani kararsızım olarak belirlenmiştir. Katılımcılara yöneltilen “Test ekiplerinin, diğer
proje ekipleri ile farklı konumda olması, test ekiplerinin bilgi taleplerinin artmasına neden
olmaktadır ” ifadesine, verilen cevapların ortalaması 3 değeridir ve bu değer Kararsızım
aralığına karşılık gelmektedir. Test fazı ile ilgili son olarak “Test ekiplerinin, telefon ya da
video konferans ile iletişime geçerek aktardığı sorunlar daha hızlı çözüme kavuşmaktadır ”
ifadesi katılımcılara yöneltilmiş ve bu ifadeye verilen cevapların ortalaması 3,2 olarak
hesaplanmış yani katılımcıların bu soruda da kararsız kaldıkları görülmüştür.
Son olarak katılımcılara operasyon fazı ile ilgili dört soru yönlendirilmiştir. Katılımcılar
“Operasyon ekiplerinin, proje paydaşları ile farklı konumda bulunması, devreye alımdan
sonraki süreci olumsuz etkiler” ifadesine 2,3 ortalama cevabını vererek katılmadıklarını
belirtmişlerdir. “Operasyon ekibinin, geliştirici ekipten farklı konumda olması, canlı
ortamdan gelen sorunların çözüm süresini uzatmaktadır ” ve “ Operasyon ekibinin farklı
konumda olması, yapılan geliştirme ilgili tam bilgi sahibi olmamalarına neden olmaktadır”
ifadelerine ise 2,5 ortalamaları ile yine katılmadıklarını belirtmişlerdir. Sorulan son soru olan
“Operasyon ekibinin, devreye alınan geliştirme ile ilgili proje ekibi ile yüz yüze toplantılar
yapması, yapılan işin daha net anlaşılmasını sağlamaktadır.” ifadesine ise 3,3 ortalaması ile
cevap verdikleri ve bu ortalamanın Kararsızım ifadesine denk geldiği görülmektedir.
Anket soruları, verilen cevaplar ve ortalamaları Tablo 1’de sunulmuştur. Ayrıca katılımcılara
yöneltilen “Farklı konumlarda çalışan ekiplerin daha verimli olabilmesi için sizce nasıl bir
yöntem izlenebilir?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 2’de gösterilmektedir.
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F % F

2.
İş birimlerinin kendi gereksinimleri anlatması için
yüz yüze ya da video konferans üzerinden toplantılar
yapmak analiz fazını hızlandırır.
3.
Analiz aşamasında gereksinimlere karar verirken
geliştirici ekibin yorumuna ihtiyaç duyulmaktadır
4.
Geliştirici ekip ile analiz ekibinin aynı konumda
çalışması, gereksinimlerin yapılıp yapılamayacağı
konusunda hızlı karar vermeye yardımcı olmaktadır.
5.
Analiz sonunda hazırlanan analiz dokümanında,
gereksinimlerin hem iş birimi hem de tasarım ekibi
tarafından anlaşılır şekilde yazılması gerekmektedir
6.
Tasarım aşamasında, geliştirici ekibin yorumuna
ihtiyaç duyulmaktadır
7.
Geliştirici ekibin, tasarım ekibi ile aynı konumda
bulunması tasarım sürecini olumlu etkilemektedir.
8.
Farklı bir konumdaki geliştirici ekip ile çalışan
tasarım ekiplerinin tasarım maliyetleri yüksektir
9.
Farklı konumda çalışan geliştirici firmanın,
tasarım faaliyetlerine katılım oranı düşüktür.
10.
Geliştirici ekiple yüz yüze çalışan tasarım
ekibinin, daha hızlı tasarım dokümanı teslim ettiği
görülmektedir.
11.
Tasarım dokümanın geliştirmeye yönelik
hazırlanması, ekranlar ve çizimlerle desteklenmesi, farklı
konumda çalışan geliştirme ekibinin projeyi daha net
anlamasını ve geliştirmesini sağlar.
12.
Geliştirici ekibin analist ile aynı konumda
bulunmaması, geliştirmedeki olası hata sayısını
artırmaktadır
13.
Geliştirici ekibinin tasarım ekibi ile yüz yüze ya
da video konferans üzerinden toplantılar yapması,
yapılacak işin anlaşılması için önemlidir.
14.
Geliştirici ekibin, analiz fazında bulunmaması,
geliştirme sürecini olumsuz etkiler.
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K.Katılıyorum(5)
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1.
Farklı konumlardaki iş birimleri ile çalışmak,
6
analiz fazında, gereksinimlerin anlaşılmasını zorlaştırır.
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Tablo 1. Anket sorularına verilen cevapların frekans, yüzde ve ortalama değerleri
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15.
Geliştirici ekibin, tasarım fazında bulunmaması,
geliştirme sürecini olumsuz etkiler.
16.
Geliştirici ekibin, tasarım yapan ekiple aynı
konumda olmaması, geliştirme teslim süresini
uzatmaktadır
17.
Belli aralıklarla proje paydaşları ile yüz yüze ya
da video konferans üzerinden toplantılar yaparak gelişim
sürecini değerlendirmek için proje statü toplantıları
yapılmalıdır.
18.
Test ekiplerinin, projedeki diğer ekiplerden ayrı
bir konumda bulunması, testler sırasında daha çok
kusur(defect) çıkmasına sebep olmaktadır.
19.
Farklı konumda çalışan test ekiplerinin açtığı
kusurların çözüm süresi, ekiplerin yüz yüze iletişim
kuramaması ve mail ile anlaşılamaması nedeniyle
uzamaktadır.
20.
İletişim sorunu ve mesafe nedeniyle kusurların
anlaşılamaması, reddedilen kusur sayısını arttırmaktadır.
21.
Test ekiplerinin, diğer proje ekipleri ile farklı
konumda olması, test ekiplerinin bilgi taleplerinin
artmasına neden olmaktadır.
22.
Test ekiplerinin, telefon ya da video konferans ile
iletişime geçerek aktardığı sorunlar daha hızlı çözüme
kavuşmaktadır.
23.
Operasyon ekiplerinin, proje paydaşları ile farklı
konumda bulunması, devreye alımdan sonraki süreci
olumsuz etkiler.
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24.
Operasyon ekibinin, geliştirici ekipten farklı
konumda olması, canlı ortamdan gelen sorunların çözüm 7
süresini uzatmaktadır
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25.
Operasyon ekibinin farklı konumda olması,
yapılan geliştirme ilgili tam bilgi sahibi olmamalarına 3
neden olmaktadır
26.
Operasyon ekibinin, devreye alınan geliştirme ile
ilgili proje ekibi ile yüz yüze toplantılar yapması, yapılan 2
işin daha net anlaşılmasını sağlamaktadır.
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59

36 35,6 3,4

27 26,7 8

26 25,7 9

8,9 2,3

36 35,6 12 11,9 2,5

54

32 31,7 3,3

Katılımcıların tasarım fazı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, tasarım
ekibinin çalışmaları sırasında geliştirici ekibe ihtiyaç duydukları ve tasarım ekibi ile geliştirici
ekibin aynı konumda olmasının, tasarım fazının daha hızlı ilerlenmesini sağladığı
belirlenmiştir. Ayrıca farklı konumda çalışan geliştirme ekibinin, tasarım faaliyetlerine
katılım oranlarının düşük olduğu ve bu nedenle de tasarım ekibinin maliyetinin arttığını
düşündükleri görülmüştür. Tasarım fazı sonunda çıkan tasarım dokümanının, geliştirici
ekibin anlayacağı şekilde hazırlanmasının, farklı konumda çalışan geliştirme ekibinin projeyi
daha iyi anlayabilmesi için gerekli olduğu görülmüştür.
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Katılımcıların geliştirme fazı ile ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde;
geliştirici ekibin analiz ve tasarım yapan ekiple aynı konumda çalışmasının ya da video
konferans gibi uygulamalarla sık sık iletişimde bulunmasının, geliştirme fazını olumlu
anlamda etkilediğini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %95’i (Katılıyorum ve
Kesinlikle Katılıyorum cevap yüzdelerinin toplamı) farklı konumlarda çalışan geliştirici ekip
ile diğer proje paydaşlarının belirli aralıklarla yüz yüze ya da video konferans üzerinden
toplantılar yapması ve projenin durumunu beraber değerlendirilmesi gerektiğini
belirtmektedir.
Katılımcıların test fazı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; katılımcıların
%50’sinin test ekiplerinin, diğer proje paydaşlarından farklı bir yerde çalışmasının, testler
sırasında açılan kusur (defect) sayısını artırmadığı görüşünde oldukları görülmektedir.
Katılımcıların %77’si, farklı konumlarda olmalarından kaynaklı iletişim sorunları nedeniyle
kusur çözüm sürelerinin arttığını belirtmektedir. Telefon ya da video konferans aracılığı ile
iletilen sorunların daha hızlı çözüldüğüne ise katılımcıların %83’ünün katıldığı görülmektedir.
Projelerin devreye alımından sonraki sürecinde görev alan operasyon ekiplerinin farklı
yerlerde olmasına yönelik sorulan sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde,
operasyon ekiplerinin diğer proje paydaşları ile aynı konumda bulunmamasının etkisinin,
diğer fazlara göre daha az olduğu görülmüştür. Katılımcıların %48’inin, operasyon ekibi ile
geliştirici ekibin farklı yerlerde olmasının canlı ortamdan gelen sorunların çözüm süresini
uzatmadığını belirttikleri görülmektedir. Bununla birlikte, operasyon ekibinin de proje ile
ilgili yüz yüze toplantılara katılmalarının, yapılan işin daha net anlaşılmasını sağladığına
katılımcıların %86’sının katıldığı görülmektedir.
Anket çalışmasında, katılımcılara zorunlu olmayan bir açık uçlu soru olarak “Farklı
konumlarda çalışan ekiplerin daha verimli olabilmesi için sizce nasıl bir yöntem izlenebilir?”
şeklinde bir soru sorulmuş, bu soruya 55 kişi cevap vermiştir. Verilen cevaplar farklı çözüm
önerisine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma işlemi sonrasında toplam dört ana tema ve
bu temalara bağlı sekiz alt tema belirlenmiştir. Ana temalar ve alt temalar ile bu temalara
katılan katılımcı sayısı ve örnek katılımcı yorumları Tablo 2’de görülmektedir.
Konumları birleştirme ana teması altında; aynı konumda toplantılar yapılması ile ilgili 5
katılımcı, ekiplerin aynı konuma taşınması ile ilgili 3 katılımcı görüş bildirmiştir.
İletişim sorunu giderme ana teması altında; periyodik toplantılar yapılaması ile ilgili 15 kişi
görüş bildirmiştir. Ardından 13 kişinin görüş bildirdiği video konferans alt teması yer
almaktadır. Anlık haberleşme uygulamalarının kullanılması ve telefon kullanılması ile ilgili
sırasıyla 7 ve 4 kişinin görüş bildirdiği görülmektedir.
Özellikle farklı konumlarda yürütülen yazılım projelerinde dokümantasyonun da katılımcılar
tarafından önemsendiği ve dokümantasyonun güçlendirilmesi ile verimlilik, iş takibi,
anlaşılırlık alanlarında ilerleme sağlanabileceği ile ilgili 14 katılımcı görüş bildirmiştir.
İş takibi ana temasında ise, iş takip araçlarının kullanılması ile ilgili 2, görev ve
sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili bir katılımcı görüş bildirmiştir.
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Tablo 2. Açık uçlu soruya verilen cevapların tema ve alt temaları
Ana Tema

Konumları
Birleştirme

Alt Tema

Frekans

Aynı Konumda
Toplantılar
Yapılması

5

Ekiplerin Aynı
Konuma
Taşınması

3

Periyodik
Toplantılar
Yapılması

15

İletişim
Sorununu
Giderme

Video Konferans
Kullanılması

13

Yorum
K6: Aylık tüm ekibi bir araya getirecek aynı konumlarda toplantılar
yapılabilir.
K28: Mümkün mertebe video ya da telekonferans ile toplantılar
yapılmalı belli periyotlarda ise yüz yüze toplantılar yapılmalı.
K41: Taraflar arasında periyodik ya da ihtiyaca göre toplantılar
düzenleyerek yüz yüze iletişimde olunmasının sürecin verimine
katkı
sağlayacağını
düşünüyorum.
K55: İlgili ekiplerin küçük gruplar halinde sık sık bir araya gelmesi
gerekmektedir.
K7: Kritik projelerde aynı konumlarda bulunmaları gereklidir.
K33: Acilen aynı konuma alınması yöntemi uygulanmalıdır
K53: Telekonferans ile iletişim kurulması; analiz ve test
aşamasında aynı konumda bir araya gelinmesi gerekmektedir.
K13: Proje izlenebilirliğini artırmak amacıyla iterasyonlar
oluşturularak her iterasyonda tamamlanması öngörülen işler
belirlenmelidir. Haftalık iterasyon görüşmesi skype üzerinden
gerçekleştirilerek son durum toplantı tutanağı olarak ilgili taraflarla
paylaşılmalıdır.
K14: Yazılım analistlerinin sıklıkla yapılan toplantılara katılması
ve dokümanın yazılması yazılımcının daha sağlıklı ilerlemesini
sağlar.
K37: Her gün kısa web/video call' lar yapılması süreci olumlu
etkiler. Konum farklı da olsa her gün kısa durum toplantıları
yapılmalı.
K43: Video konferansların haricinde, en azından 2 haftalık
sprintlerin sonunda (Tabi
eğer scrum uygulanıyorsa)
toplantı(meeting)
düzenlenmelidir.
K48: Analiz ve tasarım ekibiyle periyodik toplantılar, proje
tesliminde
operasyon
ekibiyle
toplantı
yapılmalıdır.
K3: Ekipler sürekli irtibat halinde olmalılar. Toplantılara video
konferanslara
katılım
sağlanmalı.
K10: Düzenli yapılan ve katılım sağlanan video konferanslar ile
sorunsuz çözüleceğini düşünüyorum, bilişim sektörü olarak uzaktan
çalışma gelecekte kaçınılmaz bir son olduğunu düşünüyorum.
K19: Ekiplerin belli zaman aralıklarında yüz yüze ya da mümkün
olmadığı durumlarda ise video konferans ile görüşebileceği planlı
toplantılar
düzenlenebilir.
K22: Video konferans ile görüşmelerini tavsiye ederim. Ayrıca bu
görüşmelerin diğer toplantılara göre daha sık tutulması gerektiğini
düşünüyorum.
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Dokümantasyon

İş Takibi

Anlık
Haberleşme
Uygulamalarının
Kullanılması

7

Telefon
Kullanılması

4

Dokümantasyon
u Güçlendirme

14

İş Takip
Araçlarının
Kullanılması
Görev ve
Sorumlulukların
Belirlenmesi

K13:
Haftalık
iterasyon
görüşmesi
skype
üzerinden
gerçekleştirilerek son durum toplantı tutanağı olarak ilgili taraflarla
paylaşılmalıdır. Tasarım/developer/analist ekipleri için hepsinin
içinde bulunduğu bir haberleşme (örn,slack) programı
kullanılabilir.
K21: Ortak bir yazılım aracılığı (Görüntü, ses, mesaj vb.) ile
birbirleri ile her an iletişim halinde olabilmeleri yeterlidir (Örneğin
Skype). Fiziki olarak aynı ortamda olmaya gerek yoktur.
K34: Farklı konumlarda bulunulması iletişime engel değildir,
istenilen her anda sesli ve ekran paylaşımlı olarak iletişime
geçilebilir, günlük scrum toplantıları da dahil olmak üzere iletişim
artırılarak başarılı ve verimi yüksek bir şekilde çalışılabilir.
K35: Çevrimiçi(online) mesaj programlar kullanılmalıdır.
K36: Slack gibi sohbet(chat) ortamları kullanılmalıdır.
K46: Hologram ile bağlanılabilir.
K1: Telefon ya da video konferans ile toplantılar yapılarak daha
verimli
çalışılabilir.
K8: Video konferans ve telefon iletişiminde soruna ilişkin çözüm
odaklı
bir
yol
izlenebilir.
K11: Maille kurulan iletişimin ardından anlaşılmayan konular için
telefon veya video konferans ile görüşme sağlanabilir.
K35: Telefon ile iletişim kullanılmalıdır
K3: Dokümantasyonun daha anlaşılır ve ayrıntılı olması da
sorunları
ortadan
kaldırabilecek
bir
unsurdur.
K14: Yazılım analistlerinin sıklıkla yapılan toplantılara katılması
ve dokümanın yazılması yazılımcının daha sağlıklı ilerlemesini
sağlar.
K13: Hazırlanan dokümanlar bir linke (örn. zeplin) yüklenip takibi
kolaylaştırılabilir.
K29: Gereksinim dokümanları veya tasarım dokümanları net bir
biçimde hazırlanıp paydaşlarına sunularak verimli çalışma
sağlanabilir.
K32: Daha anlaşılır ve net dokümantasyon hazırlanması, güncel
tutulması, her doküman için karşılıklı el sıkışılması gerekir.

2

K36:
Jira
gibi
iş
takip
sistemleri
kullanılmalıdır.
K40: Sürekli iletişim, iyi bir takip ve anlık raporlama süreci
olmalıdır.

1

K5: Yetkilendirme ve denetimin doğru yapılması gerekir.

Açık uçlu soruya verilen cevaplar analiz edildiğinde, katılımcıların en fazla iletişim sorununu
giderme ana temasında görüş bildirdikleri görülmektedir. İletişimini güçlendirmek için,
periyodik toplantılar yapılması ile ilgili 15, video konferans üzerinden görüşmeler yapılması
ile ilgili 13 katılımcının görüş bildirdiği görülmektedir. Video konferansın, farklı yerlerde
çalışan yazılımcılar için bir iletişim çözümü olarak belirtildiği görülmektedir.
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Bununla birlikte güçlü dokümantasyonun, proje paydaşlarının aynı noktada olması açısından
önemli olduğunu düşündükleri görülmektedir. Projedeki ekiplerin Skype, slack gibi beraber
konuşabilecekleri sohbet(chat) uygulamaları kullanmaları da, anlık iletişimi güçlendirebilecek
çözüm yollarından biri olarak görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, çalışan görüşleri yardımı ile ekiplerin farklı konumlarda çalışmasının etkileri
incelenmiştir. Yapılan araştırmalara göre ekiplerin farklı yerlerde çalışmasının, artık yazılım
dünyasının yönlendiği eğilimlerden biri olduğu görülmüştür. Bu eğilimin beraberinde
getirdiği bazı sorunlar olduğu saptanmıştır, bu sorunlar arasında; iletişim, takip sorunu,
sorumlulukların tam belirlenememesi gibi problemler yer almaktadır.
Çalışmada görüşü alınan kullanıcılar, en çok iletişim sorunu olduğunu belirtmişler ve bu
sorunun çözümüne yönelik fikirlerini sunmuşlardır. Özellikle anlık olarak iletişimi sağlayan
video konferans, skpye gibi uygulamaların kullanılabilirliğini artırmak, bu uygulamaların
şirketler içinden de erişilebilirliğini sağlamak, yazılım geliştirme sürecine ait fazlar ilerlerken,
ekiplerin iletişimini güçlendirmektedir. Ayrıca, dokümanların anlaşılır hazırlanması, güncel
tutulması, grafikler ve çizimlerle desteklenmesi; toplantılarda alınan notların da yazıya
dökülmesi farklı konumlarda çalışan ekiplerin aynı noktada olmalarını sağlamaktadır.
Belli sürelerde ya da yazılım geliştirme süreçlerindeki faz geçişlerinde, ilgili ekipleri bir araya
getirmek, sürecin doğru ilerlediğinden emin olmaları açısından önemlidir. Bu soruna yönelik
çevik yazılım geliştirme yaklaşımında da tavsiye edilen günlük kısa toplantılar planlanması
bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır.
Farklı konumlarda çalışan ekiplerin iş takibi de ayrı bir sorun olarak görülmüş ve bunun için
Jira gibi uygulamaların kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu uygulamalarda, kişi üzerine
görevler atanıp, görevin hangi aşamada ne kadar beklediği görülebilmektedir. Bu da farklı
yerlerde çalışan ekiplerin hem birbirlerinin ne iş yaptığını görmelerini, hem de performans
yönetimini sağlamaktadır.
Çalışma sonuçlarına bakıldığında, daha önceki çalışmalar ile benzer yönlerin olduğu
görülmüştür. Kahya ve Şeneler yaptıkları çalışmada dağıtık ekiplerin en büyük sorununun
iletişim sorunu olduğunu ve bunun projedeki en büyük risk olduğunu belirtmişlerdir [3].
Holmström, Fitzgerald, Ågerfalk, ve Conchúir yaptığı çalışmada ise benzer şekilde coğrafi
mesafenin KYG için önemli bir sorun olduğunu ve agile yaklaşımdaki planlama ve ufak
toplantıların, coğrafi mesafe sorununu azaltacağını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan
katılımcıların çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularda verdikleri cevaplara bakıldığında, bu
çalışma ile benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür [7].
Ek olarak; Herbsleb, Paulish ve Bas’ın Siemens şirketinde küresel yazılım geliştirme
projelerinde görev almış çalışanlarla yaptıkları görüşme çıktılarında; proje ekibinde kimin
kiminle iletişim kuracağını bilmesi ve ihtiyaç halinde doğrudan iletişime geçebilmesinin
gerekliliği, dolayısıyla iletişimi darboğaz oluşturacak şeylerden uzak durulması gerektiği
belirtilmiştir. Benzer şekilde bu çalışmada da katılımcılar, çeşitli araçlar kullanarak hızlı
iletişim sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir [9].
Bu çalışmadaki en çarpıcı sonuçlardan birisi, farklı coğrafi konumlarda çalışan yazılım
geliştirme süreçlerinde görev alan katılımcıların analiz, tasarım gibi aşamalarda farklı coğrafi
konumlarda olmasının getirdiği olumsuz etkilerin, test aşamasına geçildiğinde çok
etkilemediğini belirtmeleridir.
Bu durum yazılım geliştirme süreçlerinin özellikle
başlangıcında tüm ekibin birlikte olmasının veya iletişimlerini sağlamalarının katılımcılar
tarafından önemsendiğini ortaya koymaktadır.
Katılımcıların test aşamasını farklı
konumlarda yürütmek için en uygun süreç olarak algıladıklarını belirtmek mümkündür.
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Tüm yazılım süreçlerinde yazılım ekiplerinde iletişimin oldukça önemli olarak görüldüğü ve
çevik yaklaşımda olduğu gibi uzun toplantılar yerine kısa ama sık toplantılar yapılmasının
çözüm olarak tercih edildiği de katılımcı görüşlerine göre ortaya çıkmaktadır.
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ÖZET
İnsan sosyal bir varlık olduğu için konuşarak duygu ve düşüncelerini diğer insanlara aktarma
eğilimindedir. İşitme kaybı olan bireyler, kaybın derecesine göre konuşma yetisine sahip
olsalar dahi karşısındaki kişinin onları anlamasına bağlı olarak iletişimde problemler
yaşamaktadırlar. Bu iletişimdeki kopukluklar işitme engelli bireylerin sosyal, eğitim ve
çalışma hayatını olumsuz şekilde etkilemektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021’in ilk çeyreğinde yayımladığı rapora göre dünya nüfusunun
%5’inden fazlasında yani 430 milyon insanda işitme kaybı bulunmaktadır. Bu işitme kaybının
seviyesine göre işitme cihazları bir yere kadar yardımcı olsa da seviye arttıkça işitme kaybı
olan birey, işiten veya diğer işitme engelli bireyler ile anlaşabilmek için işaret diline veya
yazılı metin araçlarına ihtiyaç duymaktadır.
Teknolojinin son yıllarda hızla gelişmesi ile beraber hayatımıza birçok akıllı cihaz girmiştir.
Bunların da başında mobil cihazlar gelmektedir. Her geçen gün, her farklı alan için yeni
uygulamalar kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Bu gelişmeler ışığında engelli bireyler
için de yararlı uygulamalar piyasaya sürülmüş ve sürülmektedir. Ne var ki literatür taraması
ve uygulama marketlerindeki uygulamaların incelenmesi sonucunda; işitme engelli bireyler
için geliştirilmiş uygulamaların azlığı, birbirine çok benzemesi ve her bir özelliğin farklı
aplikasyonda olması dikkat çekmektedir. Örneğin; işaret dili bilen kişi aracılığı ile görüntülü
konuşma yapmak isteyen işitme engelli birey sadece o amaca hizmet eden uygulamayı, sesin
metne dönüştürülmesini istiyorsa da ona uygun uygulamayı indirmektedir. Bu da kullanışlı
olmaktan oldukça uzak bir durumdur.
Bu çalışmada, bu ana problemler göz önüne alınarak; işitme engelli bireyler için Flutter
tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama ile; işitme engelli bireyin, işaret dili
bilen bir mentöre bağlanarak işiten bireyle görüntülü olarak iletişime geçebilmesine olanak
sağlanmıştır. Gün içinde çok kullanılan kelimeler listelenmiş, bunlar Doğal Dil İşleme
algoritmasını kullanan Text to Speech aracılığıyla sese dönüştürülerek işiten bireye, Speech to
Text ile de karşıdan alınan kelimeler anlık yazıya dönüştürülerek işitme engelli bireye
iletilmektedir. Böylece sosyal yaşamlarını bir bireyin yardımı olmadan da sürdürmelerine
olanak sağlanmıştır. Ek olarak da işitme kaybı az/hafif olan bireyler için çevreden gelen
seslerin Makine Öğrenmesi kullanan Tensorflow Lite kullanılarak analizinin yapılmasına
olanak sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flutter, İşitme Engelli Birey, Tensorflow, Mobil Uygulama, Ses.
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MOBILE APPLICATION DEVELOPED TO MAKE THE LIVES OF HEARINGIMPAIRED INDIVIDUALS EASIER: VIDEO CALL APP
ABSTRACT
Human is social entity that’s why it tends to convey its feelings and thoughts to other people
by talking. Even though hearing-impaired individuals have the ability to speak according to
degree of loss, they experience problems in communication depending on the other person’s
understanding of them. Disruptions in this communication negatively affect the social,
educational and working life of hearing- impaired individuals.
According to the report published by World Health Organization in the first quarter of 2021,
more than 5% of the world’s population that is 430 million people have hearing loss.
According to the level of this hearing loss, hearing aids help at a certain level. However, as
the level of hearing loss increases, the person with hearing loss needs sign language or written
text tools to communicate with other people.
With the rapid development of technology in recet years, many smart devices have entered
our lives. The most important of them is mobile devices. Every day, new applications for each
different field are offered to the users. In the light of these developments, useful applications
for disabled individuals have been launched on the market. However, as a result of the
literature review and the examination of the applications in the application markets; it is
noteworthy that the applications developed for hearing-impaired individuals are scarce, very
similar to each other and that each feature is in a different application. For example; a
hearing-impaired individual who wants to make a video call through a person who knows sign
language downloads the application only serves that purpose or if he wants speech to text
application he downloads the appropriate application. This is far from useful.
In this study; considering these main problems a Flutter-based mobile application has been
developed for hearing-impaired individuals. With this application; It has been made possible
for the hearing impaired individual to communicate with the hearing person visually by
connecting to a mentor who knows sign language. Words that are used frequently during the
day are listed, and these are converted into sound through Text to Speech, which uses the
Natural Language Processing algorithm, and transmitted to the hearing individual. With
Speech to Text, the received words are converted into instant text and transmitted to the
hearing-impaired individual. Thus, it is possible for them to continue their social life without
the help of an individual. In addition, for individuals with low/mild hearing loss, it is possible
to analyze the sounds coming from the environment using Tensorflow Lite, which uses
Machine Learning.
Keywords: Flutter, Hearing-impaired Individuals, Tensorflow, Mobile Application, Audio.
GİRİŞ
İnsan sosyal bir varlık olduğu için konuşarak duygu ve düşüncelerini aktarma eğilimindedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021’in ilk çeyreğinde yayımladığı rapora göre dünya nüfusunun
%5’inden fazlasında işitme kaybı bulunmaktadır. Bu işitme kaybının seviyesine göre işitme
cihazları bir yere kadar yardımcı olsa da seviye arttıkça işitme kaybı olan birey, işiten
insanlarla anlaşabilmek için işaret diline veya yazılı metin araçlarına ihtiyaç duymaktadır.
Hızla gelişen teknoloji ile beraber insan hayatını kolaylaştıracak cihazlar ve uygulamalar
geliştirilmektedir. İletişim hızının artmasıyla insanların her zaman elinin altında bulunan
mobil cihazlardan ve uygulamalardan beklentiler artmış, hayatı kolaylaştıran uygulamalara
olan talebi de yükselmiştir. İlk üretim amacı bir iletişim aracı olan mobil cihazlar neredeyse
bir bilgisayarın sahip olduğu özelliklere sahip hale gelmiştir.
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Bu gelişmeler ışığında engelli bireyler için de yararlı uygulamalar piyasaya sürülmüş ve
sürülmektedir. Ne var ki bu uygulamalar tek bir ihtiyaca karşılık verecek şekilde piyasaya
sürülmüştür. Örneğin, işaret dili bilen kişi vasıtasıyla görüntülü konuşma yapmak isteyen bir
işitme engelli birey ona uygun bir uygulama, sesin metne dönüştürülmesini istiyorsa ona
uygun bir uygulama indirmektedir. Bu da kullanışlı olmaktan oldukça uzaktır.
Bu çalışmada işitme engelli bireylere yönelik bir Flutter tabanlı mobil uygulama
geliştirilmiştir. Bu uygulamanın amacı; işitme engelli bireylerin sosyal yaşamlarını
sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bir işaret dili bilen kişi ile işiten bireyler arasında
görüntülü konuşma yapmasını sağlamaktadır. Diğer amacı ise Doğal Dil İşleme algoritmasını
kullanan kütüphane sayesinde sesleri metne çevirme, işitme engelli bireylerin yazarak
cevapladıkları metinleri sinyal işleme algoritmasını kullanan kütüphane sayesinde
seslendirerek işiten bireye iletmektir. Ayrıca günlük hayatta çok fazla kullanılan kelimelerin
sesli telaffuzları da uygulama içinde mevcuttur. Ek olarak hafif veya orta işitme kaybı olan
kişiler için etraftan gelen seslerin ne olduğunu analiz eden bir ses tanıma sistemi
bulunmaktadır. Böylece bir işitme engelli bireyin ihtiyaç duyabileceği temel durumlar tek bir
uygulamanın çatısı altında toplanmıştır.
2.İŞİTME ENGELLİLER İÇİN TEKNOLOJİ
2.1. Literatür Taraması
Bu bölümde işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ve teknolojik açıdan
önem arz eden çalışmalar hakkında bilgiler araştırılıp düzenlenmiştir. Tıbbi olarak geliştirilen
cihazlardan ziyade engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayatını kolaylaştırmaya yönelik
teknolojiler ele alınmıştır.
Amerika’da 1900’lü yıllarda popüler olmaya başlayan film endüstrisinde sessiz sinema, sessiz
filmler sadece işitme engelli bireyler tarafından değil tüm bireyler tarafından
benimsenmekteydi. 1947’de ise Emerson Robero tarafından diyalog kartlarından oluşturulmuş
filmler yayımlanmaya başlandı. Altyazı sektörünün gelişmesinin önünü açan bu fikir, 1958
yılında Amerikan hükümeti tarafından, işitme engelli vatandaşlar için altyazılı filmler
çıkarılmasına dair yasanın çıkmasına etki etmiştir [1].
Bell Telefon Laboratuvarı’nın, VODER’i (from Voice Operating Demonstrator) konuşmayı
akustik bileşenlere ayırarak elektronik olarak sentezleme girişimiydi. 1937-1938 yıllarında
Homer Dudley tarafından icat edildi [2].
1960’lı yıllarda Teletypewriters (TTYs) cihazlarının keşfi iletişim dünyasında işitme
engelliler için bir devrim niteliği taşımaktadır. Bu cihazlar; bir görüntüleme cihazı ve bir
klavyeden oluşmaktaydı ve işitme engelli bireylerin birbiri ile veya diğer bireyler ile iletişime
geçmesine olanak sağlamaktaydı. TTYs’ler daha sonra sabit telefonlara da bağlanmış ve daha
da geliştirilerek günümüzdeki kullanılan teknolojilerin önünü açmıştır [3].
Chern-Sheng vd. 2008’de, görüntü işleme yöntemi, nesne yönelimli dil ve sinir ağı ile doğru
dudak şeklinin fonetik telaffuzu tanıması için bilgisayar destekli bir dudak okuma sistemi
(CALRS) önermektedirler. Bu sistem işitme engelli bireylerin telaffuzlarını düzeltmelerine
yardımcı olmak için kendini organize eden harita nöro-ağını (SOMNN) ve uzatma teorisini
kullanarak Mandarin fonetik telaffuzunun dudak görüntüsünü doğru bir şekilde
karşılaştırabilir [4].
Huang vd. 2009’da işitme engelli çocuklara yönelik olarak konuşma rehabilitasyonu için yeni
bir dil eğitim sistemini ele almışlardır. Sesleri tek bir sesbirim ile tanıma temeline
dayanmaktadır. Sesler arasındaki benzerliği yakalamak için LPCC (Licensed Professional
Clinical Counselors) kullanılmıştır [5].
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Wołk vd. 2017’de, tıbbi iletişim için uygun, yüksek hızlı, sezgisel, internetsiz, sessiz ve
metinsiz bir araç önerilmiştir. Çözüm; konuşma veya işitme engelliler için kolay iletişim
araçları sağlayan piktogram tabanlı bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama hem yerel hem
de akıllı saat üzerinden kullanılabilmektedir [6].
Live Transcribe, Google tarafından Android telefonlar için geliştirilmiş, gerçek zamanlı
altyazıları almak için bir akıllı telefon uygulamasıdır. Bu uygulama başlangıçta sağır ve işitme
güçlüğü çekenler (DHH) ve işiten insanların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak
amacıyla piyasaya sürülmüştür. Live Transribe, günlük konuşmaları daha erişilebilir hale
getirmek için ücretsiz, gerçek zamanlı konuşmadan metne çeviriler sağlar. Kullanıcılar 80’den
fazla dil ve lehçe arasından seçim yapabilir ve diller arasında hızlı bir geçiş yapabilirler [7].
3.VIDEO CALL APP
Geliştirilen uygulamanın öncelikli odağı görüntülü konuşma üzerine olduğu için adına Video
Call App verilmiştir. İşitme engelli bireyler ile işiten kişilerin anlaşabilmesi için uygulamaya
kaydolan işaret dili bilen kişi aracılığıyla görüntülü konuşmasına olanak sağlanmıştır. Engelli
bireylerin toplumdaki işlerini yapmasına yardımcı olacak bu uygulama ayrıca konuşulanı
yazıya dökmekte, yazıyı sese çevirmekte ve etraftaki seslerin analizinin yapılmasını
sağlamaktadır. Uygulamanın amacı işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaktır.
Uygulama için Flutter ve Dart programlama dilleri tercih edilmiştir.
Dart Programlama Dili; ilk kez Google tarafından sunulan ve daha sonra ECMA tarafından
standart haline getirilen; açık kaynaklı, genel amaçlı, herhangi bir platformda hızlı
uygulamalar geliştirmek için istemci tarafından optimize edilmiş bir dildir. Amacı
uygulamalar için esnek bir yürütme-çalışma zamanı ile en üretken programlama dilini
sunmaktır [8].
Flutter, Google’ın platformlar arası uygulamalar oluşturmak için sunduğu bir yazılım
geliştirme aracıdır. Bir dizi paket eklenti ve widget yapısından oluşmaktadır. Bildirimsel, açık
kaynaklı, widget tabanlı, UI yapısı, çapraz platform soyutlamaları ve hot reload (kod
değiştirildiğindeki değişiklikleri yansıtmak için) özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Flutter
ekibinin Dart dilini tercih etme sebebi ise; OOT (Nesne Yönelimli Tip) ve JavaScript’e göre
avantaj sağlamasıdır. Dart Sanal Makinesini Chrome tarayıcısına kurarak Dart’ta yazılmış
web uygulamalarını yerel hızlarda çalışmasına olanak sağlamıştır [9].
Uygulamada 12 ayrı ekran bulunmaktadır. Kullanıcıyı açılış ekranı karşılar, kayıtlı kullanıcı
değilse kaydol ekranına giderek Google veya mail yoluyla kaydolabilir. Kayıtlı kullanıcı veya
kaydını tamamladıysa giriş yaparak uygulamaya girer. Ana ekranda; sohbetler, aramalar,
kişiler ve bir pop-up menü bulunmaktadır. Uygulamanın akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Uygulamanın Akış Şeması
3.1.Açılış, Google, Üye Ol ve Üye Girişi Ekranları
Kullanıcı uygulamayı ilk açtığında Şekil 2’deki ekran açılacaktır. Kullanıcı kayıt ol butonu ile
mail üzerinden kayıt gerçekleştirebilir ya da direkt Google hesabıyla giriş yapabilir. Giriş
yaptıktan sonra ana ekrana yönlendirilir.

Şekil 2. Açılış Ekranı
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3.2.Sohbetler, Arama ve Kişiler Ekranı
Ana ekranda sohbetler, arama ve kişiler sekmeleri bulunmaktadır. Sohbetler ekranında daha
önce arama yaptığı veya mesaj attığı kişileri görüntüleyebilir. Arama butonu ile bu
uygulamaya kayıt olmuş kullanıcıları bulabilir. Kullanıcı profil fotoğrafının etrafında yer alan
kırmızı, turuncu ve yeşil işaretler kişinin aktiflik durumunu gösterir. Eğer kullanıcın oturumu
açık değilse kırmızı, uygulama arka planda ise turuncu ve kişi uygulama ekranında ise yeşil
görünmektedir. Bu durum Firebas/Firestore üzerinden çekilmektedir. Bu sayfalar Şekil 3’te
gösterilmiştir.
Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamalar olmak üzere geliştiricilerin yüksek
kalitede uygulama çıkarmalarına yardımcı olan bir veri tabanıdır. Analitik, bulut mesajlaşma,
kimlik doğrulama, gerçek zamanlı veri tabanı, raporlama gibi birçok artısı bulunmaktadır.
Diğer veri tabanlarından en büyük farkı ise spesifik olarak geliştiriciyi tablolar ile
uğraştırmamasıdır. Veriler ağaç şeklinde ve JSON formatında tutulur [10].
Firestore, verileri kolayca saklamak, sorgulamak amacıyla Google tarafından geliştirilmiş
doküman tabanlı NoSQL veri tabanıdır [11].

Şekil 3. Sohbetler Ekranı (Solda)-Arama Ekranı (Sağda)
Kişiler ekranında ise bu uygulamayı kullanan kişiler listelenmektedir. Ayrıca bu sayfada üçlü
görüşme başlatılabilir. Eğer kişi aktif değilse uygulama kullanıcın seçilmesine izin
vermeyecektir. Kullanıcı başka bir görüşmede ise uyarı mesajı çıkacaktır. Bu sayfalar Şekil
4’te gösterilmiştir.
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Şekil 4. Kişiler Ekranı
3.3.Kişi ve Arama Yapma Ekranı
Kullanıcı sohbetler sayfasında listelenen kişinin ismine tıklayınca açılan sayfa kişi sayfasıdır.
Buradan kullanıcıya mesaj atabilir veya görüntülü arama başlatabilir. Arama ekranında ise iki
kişi konuşma esnasında iken 3. veya 4.kişi konuşmaya sonradan dahil edilebilir. Şekil 5’te bu
durumlar gösterilmiştir.

Şekil 5. Arama Ekranı
Görüntülü konuşma Agora.io tarafından desteklenmektedir. Görüntülü konuşma mantığı şu
şekilde işlemektedir. Uygulama açıldığında RtcEngine örneği oluşturulur, görüntülü konuşma
etkinleştirilir, bir kanala katılır ve videoyu kullanıcı ara yüzüne iletir. Kullanıcı uygulamayı
kapattığında arama sona erer [12]. Agora konuşma esnasında token (belirteç) kullanır. Bir
Agora çağrısına katılma veya gerçek zamanlı mesajlaşma sisteminde oturum açma gibi bir
hizmete erişmeden önce kullanıcıların kimlik doğrulaması için bu dijital belirteçler kullanılır.
İstemci, belirteç sunucusundan bir belirteç alır ve hizmete erişildiğinde kimlik doğrulanır. Bu
belirteçler, sunucuda maksimum 24 saat geçerli olan dinamik anahtarlardır [13].
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3.4.Konuşmadan Yazıya, Yaygın Kelimeler ve Ses Analizi Ekranları
Yaygın Kelimeler sayfasında günlük yaygın olarak kullanılan, kullanılabilecek kelimeler liste
şeklinde sıralanmıştır. Listedeki her kelimeye tıklandığında kelimeyi sesli dikte edecek
şekilde kodlanmıştır. Şekil 6’da bu ekran gösterilmiştir. Text to Speech (TTS) kütüphanesi
kullanılmıştır.
TTS; bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki metinleri sesli bir biçime çevirmek için
kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde bir kelimeyi, bir cümleyi veya bir makaleyi sesli bir
hale dönüştürmeniz mümkündür. TTS, Doğal Dil İşleme olarak bilinen yapay zekâdan
yararlanmaktadır [14].

Şekil 6.Yaygın Kelimeler Ekranı
TTS’de ilk adım yapı analizidir. Cümlelerin nerede başlayıp nerede bittiği belirlenir. İkinci
adımda ise dilin özel yapısı incelenir ve işlenir. Her dilde kısaltma, tarih, para miktarı, zaman
birimi değişiklik gösterdiği için burada dil yapısına bağlı olarak özel bir işleyiş gerçekleşir.
Bu bölümün ardından metni ses birimine çevirme bölümü gelir. Burada her kelime ses
birimine çevrilir. Dördüncü adımda ise ölçü analizi yapılarak cümle yapısı, kelime vurgusu
işlenir. Son olarak dalga üretimi aşaması ile ses birimleri, fazları, frekansları ve enerjileri
uyumlu olacak bir şekilde birleştirilir [14].
Konuşmadan yazıya sayfası ise işitme engelli kullanıcın mentör bulamadığı durumlarda
karşısındakini anlaması için geliştirilmiştir. Karşıdaki kişi konuştuğu zaman senkron olarak
sesler yazıya çevrilmektedir. Konuşma tamamlanıp yazı ekrana yazıldıktan sonra yukarıdaki
mesaj ikonuna basarak cevap yazan kullanıcının cevabı sesli olarak dikte edilir. Şekil 7’de bu
sayfalar gösterilmiştir. Burada Speech to Text (STT) ve TTS kütüphanelerinden destek
alınmıştır.
STT; konuşmayı yazıya çeviren bilgisayar yazılımlarına verilen addır. Konuşmacı tarafından
söylenen sözleri tanımlama için işitsel sinyallerin analizi işlemidir. Bu analiz sırasında yapay
sinir ağları, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılabilir [15].
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Şekil 7. Konuşmadan Yazıya Ekranı (Solda)-Cevap Verme Ekranı (Sağda)
Ses analizi sayfasında ise dışarıdan gelebilecek seslerin analiz edilmesi ve ekrana yazdırılması
sağlanmıştır. Bu sayfada tflite_audio kütüphanesi kullanılmıştır. Tensorflow-Lite; Tensorflow
modellerinin mobil cihazlarda, gömülü sistemlerde ve IoT cihazlarında daha verimli çalışması
için özelleştirilmiş bir araç setidir [16]. Bu kütüphane birkaç model türünü desteklemektedir.
Google Teachable Machine modelleri, ham ses girişleri (Pyhton, Keras ve Tensorflow
kullanılarak eğitilen datalar), kodu çözülmüş dalga girişlerine sahip modeller ve son olarak
üzerinde çalışmalara devam edilen dinamik girişlerle ham ses modelleridir [17].
Bu uygulamada Google Teachable Machine modeli tercih edilmiştir. İlk etapta makineyi
eğitmek için zorunlu olan background noise (arka plan sesi/gürültüsü) kaydedilmelidir.
Böylece diğer veriler arka plandaki seslerden ayrıştırılabilecektir. En az 8 saniyelik veriler
olacak şekilde değişik sesler kaydedilmiştir. Bu uygulama özelinde alkış, ıslık, telefon sesi ve
zil sesi eğilmiştir. Bu ekran Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. Ses Analiz Ekranı
4.SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu çalışma işitme engelli bireylerin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz ve piyasaya her bir
sorun için ayrı ayrı sunulan uygulamaları tek bir çatı altında toplayıp daha gelişmiş ve amaca
hizmet eden bir uygulama üretmek mümkün müdür soruları etrafında geliştirilmiştir.
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Bu kapsamda işitme kaybı olan bireylerin hangi iletişim araçlarını kullandığı araştırılmıştır.
İşaret dili ve yazılı metinler bu araştırmalara göre başı çekmektedir. Öncelik sırasına bağlı
olarak; işaret dili bilen kişi vasıtasıyla görüntülü konuşma, sesi metne çevirme, metni sese
çevirme ve ses analizi bileşenleri uygulamaya eklenmiştir. Birbirinden bağımsız olan birçok
teknoloji bir araya getirilerek geliştirilen bu uygulama başta sorulan soruya yeterli bir cevap
vermiştir.
Bu çalışmanın bu sorulara yeterli cevap verdiği düşünülse de hala eklenebilecek güncel
teknolojiler bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapay zekâ destekli işaret dili sistemi bu
uygulamaya eklenebilir. Uygulamadaki sesleri Google Teachable Machine üzerinden değil
Pyhton dilini kullanarak geliştirici kendi sesi ile eğitebilir. Geliştirici her eklenen bileşenin
uygulamanın boyutunu büyüttüğünü göz önünde bulundurmalıdır. Bu alanda çalışmalara
devam edecek kişilerin bu durumları ele almasını önermekteyiz. Bu şekilde insan-teknoloji
etkileşim seviyesini artırarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak gelişmelerin devam
etmesi sağlanabilir.
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Özet
Bilgi ve enformasyon akışının yoğunlaştığı 21. yy’da günlük iş ve işlemlerin, hayata dair
muhtelif aktivitelerin devamlılığına dair birçok şey bilgisayar ağları üzerinden
gerçekleşmektedir. Bu durum karşısında bilgisayar ağlarına düşen yük artmış ve artmaya
devam etmektedir. Ağlara düşen yükün artması ve hayatımızın birçok noktasında internetin
varlığı göz önünde bulundurulduğunda ağ güvenliği problemi günümüzün en kritik
problemlerinden biri haline gelmiştir. Günlük işlemlerimizi hatasız ve zamanında
gerçekleştirebilmek için kullandığımız ağın güvenli olması gerekmektedir bu nedenle ağ
güvenliği bilgisayar ağlarının en önemli parçalarından biridir. Ağ güvenliğini tehdit eden
unsurlar; virüsler, solucanlar, truva atları ve network atakları olarak sınıflandırılırlar. Bu
unsurlar son kullanıcının ilk aşamada fark edemeyeceği şekilde cihazlarına
konuşlandırılabilir. Bu nedenle günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz ve güvenliğimizi
tehdit eden bu network ataklarının türlerini, nasıl oluşturulduklarını, bunlara sebep olan
güvenlik açıklarını ve bunlardan korunma yöntemlerini bilmek son kullanıcılar için hayati
önem taşımaktadır.
Günümüzde karşılaşılan network atak türlerinden en yaygın olanları oltalama saldırısı
(Phishing attack), HTTP POST DDoS saldırıları, ICMP (İnternet denetim iletisi protokolü)
Flood DDoS saldırısı, DoS-DDoS, Sql Enjeksiyonu, Şifreleme Saldırıları ve Man in The
Middle ile örneklendirilebilir. Bunların arasında DoS atak türü tek bir kaynaktan hedefe doğru
saldırı yapılmasıyla ortaya çıkan bir saldırı türü olup DDoS (Distributed Denial of Services)
atak türü, birden çok kaynaktan tek hedefe doğru yapılan çok sayıda istek ve bunun
sonucunda hedef ağın isteklere cevap verememesi, hattın dolması ile sistem erişilebilirliğinin
engellenmesine yönelik bir saldırı türüdür. Birden çok kaynaktan saldırı olması bu atak
türünün fark edilmesini zorlaştırmıştır.
Bu çalışmada VirtualBox yardımıyla smurf, Ping Of Death atak türleri incelenip bu atakların
Linux, Windows ve Ubuntu işletim sistemlerinde bilgisayar CPU’su üzerinde etkilerinin
karşılaştırılıp WireShark yardımıyla paket alım, gönderim süreleri üzerindeki değişimi, paket
gönderim sıklığı ve cevap verebilme oranı incelenecektir. Çalışmamızda insanların ağ
güvenliği konusunda yaptıkları hatalardan, karşılaştıkları problemlerden ve bu atak
türlerinden nasıl korunulması gerektiğinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler : Ağ saldırıları, Ağ güvenliği, Saldırı türleri
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EXAMINING THE TYPES OF NETWORKS ATTACKS, THEIR IMPACT ON
DIFFERENT OPERATING SYSTEMS AND METHODS OF PROTECTION
ABSTRACT
In the 21st Century, when the flow of information and information is concentrated, many
things about the continuity of daily work and transactions, various activities related to life are
realized through computer networks. In the face of this situation, the load on the networks has
increased and continues to increase. Increasing load on networks and considering the
existence of the Internet at many points of our lives, the problem of network security has
become one of the most critical problems of our time. In order to perform our daily operations
without errors and on time, the network we use must be secure, so network security is one of
the most important parts of computer networks. Elements that threaten network security are
classified as viruses, worms, Trojans, and network attacks. These elements can be deployed to
their devices in a way that the last user will not notice at the initial stage. It is vital for us to
know the types of these network attacks that we may encounter even in our daily lives and
that threaten our security, how they are created, the vulnerabilities that cause them, and the
methods of protection.
The most common types of network attacks encountered today are Phishing, HTTP POST
DoS, ICMP, DoS-DDoS, Sql Injection, Password Attack, and Man in The Middle. Among
them, the DoS attack type is a type of attack caused by an attack on the target from a single
source, and the DDoS (Distributed Denial of Services) attack type is a type of attack aimed at
blocking system accessibility by filling the line, a large number of requests made from
multiple sources to a single target, and as a result, the target network cannot respond to
requests. The presence of attacks from multiple sources made it difficult to detect this type of
attack.
In this study, smurf, ssl DDoS, Ping Of Death attack types will be examined with the help of
VirtualBox and the effects of these attacks on the computer CPU in Linux, Windows and
MacOS operating systems will be compared and the change in packet reception, delivery
times, packet sending frequency and response rate will be examined with the help of
WireShark. In our study, we will talk about the mistakes people make about network security,
the problems they face, and how to protect themselves from these types of attacks.
Keywords: Network attacks, Network security, Types of attack
GİRİŞ
Günümüzde İnternet eğitim almak; eğitim almak, E-posta göndermek, online alışveriş, online
bankacılık sistemleri, bilgi paylaşım platformları, başvuru sistemleri, veri yedekleme
işlemleri, haberleşme gibi birçok hayatımızın kilit noktasını oluşturan aktiviteler internet
ağları üzerinden yapılmaktadır. Örneklerden görüldüğü üzere hayatımızın devamlılığını
sağlayan birçok işlemimizi kolaylıkla bilgisayar ağları üzerinden yapabilmekteyiz. Bu durum
karşısında bilgisayar ağlarına düşen yük artmış ve artmaya devam etmektedir. Ağlara düşen
yükün artması ve hayatımızın birçok noktasında internetin varlığı göz önünde
bulundurulduğunda ağ güvenliği problemi günümüzün en kritik problemlerinden biri haline
gelmiştir. Günlük işlemlerimizi hatasız ve zamanında gerçekleştirebilmek için kullandığımız
ağın güvenli olması gerekmektedir.
Ağ güvenliğini tehdit eden unsurlar; virüsler, solucanlar, Truva atları, network atakları olarak
sınıflandırılabilirler [1].
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Bu unsurlar son kullanıcının ilk aşamada fark edemeyeceği şekilde cihazlarına
konuşlandırılabilir. Bu nedenle günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz ve güvenliğimizi
tehdit eden bu network ataklarının türlerini, nasıl oluşturduklarını, bunlara sebep olan
güvenlik açıklarını ve bunlardan korunma yöntemlerini bilmek son kullanıcılar için hayati
önem taşımaktadır.
Günümüzde karşılaşılan network atak türlerinden en yaygın olanları oltalama saldırıları
(Phishing attack), HTTP POST DDoS saldırıları, Malware saldırıları, DoS (Denial of
Service)-(Hizmet Reddi)-DDoS (Distributed Denial of Service)-(Dağıtık hizmet reddi), Sql
enjeksiyonu, Şifreleme saldırıları ve Man in The Middle ile örneklendirilebilir.
1. NETWORK SALDIRILARI
Malware saldırıları: En yaygın siber saldırı aracı olan bilinen malware kötü amaçlı bir
yazılım örneği olarak virüs, solucan, Truva atı gibi zararlı yazılımları tanımlar. Eriştiği
cihazların işlevselliğini yok edebiliyor. Eriştiği cihazlar üzerinde uzaktan erişim sağlayabilip
cihaz üzerinde yetkinlik kazanılabiliyor [2].
Oltalama saldırıları (phishing saldırıları): Genellikle kullanıcı bilgileri, banka kartı şifreleri
gibi önemli bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan saldırı türleridir [3].
SQL Injection: SQL sorgularında web uygulamaları aracılığıyla istemci tarafından sağlanan
verileri kullanarak arka planda çalışan, web tabanlı giriş alanlarına meta karakteri ve
komutları ekleme tekniği olarak tanımlanmıştır [4].
Criptojacking: Siber korsanlar başkalarının cihazları üzerinden kripto para işlemleri
gerçekleştirebiliyorlar. Yöntem ilk zamanlar e-posta eklerini kullanarak gerçekleştirilirken
şimdilerde internet sitelerinin içine işlenmiş kodlarla çalışabiliyorlar [2].
Password Attack (Şifre saldırısı): kullanılan şifreleri çözümleyerek kişi veya kurumlara
zarar vermeyi amaç edinen saldırı tipidir. Bu saldırı tipinin en çok rastlananı zararlı yazılımlar
tarafından ard arda çeşitli şifre denemeleri yapılarak edinilmek istenilen şifreye ulaşma
şeklinde gerçekleşir. Bu tarz saldırılara engel olmanın birkaç farklı yöntemi olduğu gibi iki
aşamalı kimlik doğrulama yöntemi de işe yarayan yöntemlerdendir [2].
Man in the Middle (Ortadaki Adam): Saldırısında saldırgan birbiriyle iletişim kuran iki
tarafın birbirine gonderdiği paketleri gizlice izler ve değiştirir. MITM saldırısında taraflar
saldırganın farkında değildir. MITM saldırıları, taraflar arasındaki iletişimi kullanan bir dizi
farklı şekilde yürütülür. MITM pasif veya aktif türde yapılır [5].
1.1.
DoS (Denial of Service-Hizmet Reddi) / DDoS (Distributed Denial of ServiceDağıtık Hizmet Reddi) Saldırıları
DoS Saldırıları; Ağda bulunan bir cihazın işlemlerini bir süreliğine veya tamamen
durdurmasına sebep olan cihaza veya ağ kaynaklarına ulaşımı engelleyen bir saldırı tipidir.
DoS saldırıları tek bir saldırı kaynağından hedef kaynağa doğru yapılan saldırı türüdür [6].
DoS saldırı türünün iki genel formu vardır;
(i)
Servisin çökmesine sebep olanlar,
(ii)
Servisi yavaşlatıp işlem yapamaz hale getirenler.
DoS saldırılarının etkileri;
(i) Bireysel olarak ve kurumsal olarak prestij kaybının yanında ulaşılamamaktan kaynaklı
maddi kayıplara da sebep olabilir.
(ii) Birey veya kurumlara büyük zaman kayıpları oluşturabilir.
(iii) Birey veya kurumlara karşı güven kaybı yaşanmasına sebep olabilir.
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Bu belirtilen saldırıların en önemlileri ise dağıtık şekilde yapılan hizmet reddi (DDoS)
saldırılardır.
Şekil 1’de görüldüğü gibi birden çok kaynağın aynı anda tek bir hedef kaynağına saldırı
yapması sonucu oluşan saldırı türlerindendir. Bu saldırı türünün amacı hedef kaynağın bant
genişliğini doldurup kaynağa ulaşımı engellemektir. Birden fazla kaynaktan olduğu için bu
saldırı türünü tespit edebilmek diğer türlerin tespitine göre çok daha zor gerçekleşir [7].

Şekil 1. DoS / DDoS Saldırı Türleri

1.2 DoS (Denial of Service-Hizmet Reddi) / DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık
Hizmet Reddi) Saldırı Türleri
Buffer Overflow Saldırısı: Saldırganın hedeflediği cihazın arabellek kapasitesini aşacak
boyutlarda ping atarak hafızayı doldurduğu DoS saldırı türüdür [8].
SYN Flood; TCP'nin 3 yollu handshake açığını kullanır;
(i)
Kaynak (Saldıran) SYN paketlerini hedefe gönderir. (1. el sıkışma)
(ii)
Hedef SYN paketine SYN ACK olarak cevap verir. (2. el sıkışma)
(iii)
Kaynak gelen pakete cevap vermeden yeni bir SYN paketi yollar ve hedef sürekli
cevap bekler konumda kalır [9].
Land Attack: Saldırı kaynağının ve hedef kaynağının adresleri değiştirilerek paket gönderim
sonucu gerçekleşen saldırı türüdür. Paket hedef adrese ulaştığında cihaz sürekli kendi
göndermiş olduğu paketi yanıtlayarak diğer paketlere cevap veremez hale gelir [10].
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2. ÖLÜMCÜL PİNG
GERÇEKLEŞTİRİMİ

(PİNG

OF

DEATH

DOS)

SALDIRI

TÜRÜNÜN

Ping of Death Saldırısı: 65535 byte sınırını aşacak boyutlarda ping paketi gönderimi ile
gerçekleşen saldırı türüdür. Bu saldırı türü hedef kaynağın bant genişliğini doldurarak işlem
yapamaz hale getirmeyi hedeflemiştir [11].
Ping paketleri genellikle 56 bayt veya 84 bayt boyutundadır (IP header dahil). Ancak, bu ping
paketleri 65536 bayta kadar büyüyebilir. Bu ping paketinin olumsuz tarafıdır. Ping paketinin
boyutunu doğal olmayan bir şekilde artırdığımızda, bir bilgisayar sistemine saldırmak için
hatalı biçimlendirilmiş bir ping paketi oluşturduğumuzda, bu tür saldırılara Ping of Death
saldırısı denir [12].
Linux işletim sisteminden Windows işletim sistemine Ping of Death saldırısı düzenleyip
sistemin CPU durumunu gönderilen paketlere yanıt verebilme durumunu Wireshark
yardımıyla inceledik.
Şekil 2’de görüldüğü üzere saldırı düzenlenmeden önce bilgisayar CPU’sunu yoran hiçbir şey
tespit edilmemiştir.

Şekil 2. Ölümcül ping saldırısı yapılmadan önce Windows İşletim sisteminin CPU’su
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Şekil 3’te de Windows ve Linux işletim sistemleri arasında paket alım gönderim işlemleri
sorunsuz devam etmiştir.

Şekil 3. Ölümcül ping saldırısı yapılmadan önceki Linux işletim sistemindeki wireshark
görüntüsü.
Şekil 4’te görüldüğü gibi saldırı düzenlendikten sonra Windows işletim sisteminin CPU’suna
aşırı yükleme yapılmış olup cihaz sistemleri üzerinde aksaklıklar meydana gelmiştir.

Şekil 4. Ölümcül ping saldırısı yapıldıktan sonra Windows işletim sisteminin CPU
durumu.

Şekil 5’te saldırı sonrasında Linux işletim sisteminden Windows işletim sistemine gönderilen
paketlere cevap alamadığımız Linux işletim sistemi üzerinde kullanılan wireshark ekran
görüntüsüyle tespit edilmiştir.
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Şekil 5. Ölümcül ping saldırısı sonrasında Linux işletim sistemindeki paket gönderim
süresi ve Wireshark görüntüsü.
3. SMURF DDOS SALDIRI TÜRÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİMİ
Smurf saldırıları: “Smurf saldırısı, saldırganın saldırı trafiği yükünü artırmak ve kurban
bilgisayara yönlendirmek için korumasız ara ağları kullandığı bir yükseltme saldırısıdır” [13].
Şekil 6’da görüldüğü gibi saldırı öncesinde Windows işletim sisteminin CPU’sunu yoran
herhangi bir faktör tespit edilmemiştir.

Şekil 6. Smurf saldırısı öncesinde Windows işletim sistemi CPU durumu
Şekil 7‘de görüldüğü gibi arka plan açık olan programlar olduğu halde Ubuntu işletim
sistemini yoran hiçbir şey tespit edilmemiştir.
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Şekil 7. Smurf saldırısı öncesi Ubuntu işletim sisteminin CPU ve bellek durumu.
Şekil 8’de görüldüğü gibi saldırı sonrasında Windows işletim sisteminin CPU’sunu %76
oranında yorulması sonucu bilgisayar işlemlerine daha geç cevap verir olmuştur.

Şekil 8.Smurf saldırısı sonrası Windows işletim sistemi CPU’su
Şekil 9’da Ubuntu işletim sisteminin CPU ve bellek bileşenlerinin saldırı öncesi saldırı sırası
ve saldırı sonrası durumlarını görmekteyiz. Saldırı sırasında bilgisayar CPU’suna aşırı
yükleme olduğu şekil üzerinde gözükmektedir.
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Şekil 9. Smurf saldırısı sonrası ubuntu işletim sisteminin CPU ve bellek durumu
Şekil 10’da Smurf saldırı sonucu Windows işletim sistemine paket gönderim süresi tespit
edilmiştir. 0,09 ms’de 1 paket gönderecek şekilde saldırı düzenlenmiştir.
Şekil 11’de Smurf saldırısı sonucu Ubuntu işletim sistemine gönderilen paket süresi tespit
edilmiş olmup saniyede 17.500 paket göndermiş olup bu da 0,03 ms’de 1 paket gönderilecek
şekilde saldırı düzenlendiğini göstermektedir.

Şekil 10.Windows için paket süresi

Şekil 11.Ubuntu için paket süresi

4. NETWORK ATAKLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
Saldırganların hedef kitlesi daha çok kurumsal şirketler olsa da bireysel olarak da bilinçli
olmak durumundayız. Kurumların en değerli varlıkları olan verilerin, gizli, erişilebilir ve
eksiksiz olma özellikleri sebebiyle korunma zorunluluğu vardır.
Kurumsal şirketlerin ve kurumların bilgi güvenliğinin üst düzeyde olması gerekmektedir.
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Buda şirketin veya kurumun saldırı riskini göze almadan sistemlerini kullanıma açmadan önce
sızma (penetrasyon) testi denilen siber zorbaların uyguladıkları teknik ve araçları kullanarak
sistem açıklıklarını ve zayıflıkları önceden tespit edip hizmet kesintisi, veri ihlaline engel
olmamızı sağlar. Kurumsal şirket ve kurumların firewall (güvenlik duvarı) kullanımı paket
limitleme özelliği ile saldırıyı daha kolay fark etmesine sebep olup güvenli olmayan veya
şüpheli bulduğu kaynaklardan gelen trafiği filtrelemesini sağlar[14].
Kurumsal şirketler ağ güvenliği için;
(i)
Router gibi farklı ağları birbirine bağlayan ve switch gibi birden fazla cihazı birbirine
bağlayan cihazların konfigürasyonunu doğru bir şekilde yapılması kurumsal ağların güvenliği
için önemli tedbirlerden biridir. Router gibi ağ cihazları üzerinden geçen paketlerin izlenmesi
ve özel veri paketi ayarları ile desteklenmesi sayesinde ağ düzeyinde koruma sağlanabilir,
DDoS saldırılarının etkileri azaltılabilir[14-16].
(ii)
Güvenlik duvarları, kurumlar için alınabilecek en önemli güvenlik tedbirlerinden
biridir. Bu cihazlar da bir IP adresinden gelebilecek maksimum veriyi sınırlandırma özelliği
vardır bu özellik rate limiting (paket limitleme) şeklinde isimlendirilir. Bu özelliğin kullanımı
ile kurumlar güvenlik önlemlerini büyük ölçüde sağlamış olurlar[7-16].
(iii) Kurumlar personellerine ağ güvenliği konusunda eğitim almalarını önermeli ve bu
konuda destek olmalılar.
Bireysel olarak ağ güvenliği için;
(i)
Antivirüs programlarını kullanmalı,
(ii)
İşletim sistemimizi güncel tutmalı,
(iii) Lisanssız ve illegal yazılımlardan uzak durmalı,
(iv)
Bireysel güvenliğimiz için ağ güvenliği eğitimi alınmalıdır.

5. SONUÇ
Bu bildiride network saldırı türlerinin çeşitleri incelenmiş olup iki farklı saldırı türünü üç
farklı işletim sistemi üzerinde gerçekleştirerek saldırıların bilgisayar CPU’su üzerine
etkilerini, paket alım ve gönderim süreleri tespit edilmiştir. Saldırı sonrasında sistemlerin
gönderilen paketlere cevap veremez hale geldiklerini Wireshark yardımıyla gözlemlenmiştir.
Bu durum karşısında bireysel olarak saldırıdan kaynaklı maddi, manevi kayıp yaşamamamız
açısından saldırı riski oluşmadan önlem almamız gerekmektedir.
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Özet
Kauçuk esaslı titreşim sönümleyici parçalar otomotiv endüstrisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle ulaşımda karbon emisyonu azaltılması ve elektrikli araçların
yaygınlığının artması nedeniyle daha hafif parçalara olan talep artmıştır. Metal-kauçuk lamine
damperlerin parça ağırlığını azaltmak için kompozit-kauçuk damperlerin geliştirilmesine
gerekmektedir. Metal plakalar yerine kompozit plakaların kullanılabileceği literatürde ve
uygulamalarda birçok kez kanıtlanmıştır, ancak süspansiyon sisteminde kullanılan lamine
parçalarda kauçuk ve metal veya kompozit plakaların birbirine yapışması oldukça önemlidir.
Bu tür hafif kompozit-kauçuk süspansiyon parçalarının üretilip araçlarda kullanılabilmesi için
en az metal-kauçuk parçalar kadar yapışma mukavemetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu
çalışmada kompozit levha ile kauçuk arasındaki yapışma özellikleri incelenecek ve çok
duvarlı karbon nanotüp takviyesinin yapışma mukavemeti üzerindeki etkisi araştırılacaktır.
Bu çalışmada, yapışma mukavemetini kıyaslayabilmek adına vulkanizasyon işlemi için
karbon fiber takviyeli ve cam elyaf takviyeli plakalar üzerine uygulanacak yapıştırıcı
kimyasallar, endüstride yaygın kullanım alanı bulan primer ve sekonder yapıştırılardan
seçilmiştir. Bunlar primer olarak Chemosil-211 ve sekonder olarak ise Chemosil-225 olarak
seçilmiştir. Aynı zamanda deneylerde primer ve sekonder olarak karbon nanotüplü
varyasyonları da kullanılarak 2 farklı varyasyon her iki tip kompozit plakaya uygulanması ile
4 farklı deney yapılmıştır. Uygulanan çok duvarlı karbon nanotüp yüzeyi modifiye edilmiş (COOH) kullanılmıştır ve böylece yapıştırıcı kimyasalın içerisinde topaklaşmanın az olması
sağlanmıştır. Kompozit plakalar ise vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiş ve ortalama Ra 10
µm olan yüzeyine yapıştırıcı uygulanmıştır. Bu kompozit plakalar endüstride yaygın olarak
kullanılan standart vulkanizasyon parametreleri ve standart NR kauçuk ile kompresyon
kalıplama yöntemi ile vulkanize edilmiştir. Vulkanizasyon sonrası test numunelerine ASTM
D 6862-03 standardına göre 90° soyulma testleri her bir deney için testleri Zwick Roell Z010
adlı cihazda yapılmıştır ve 3 kere uygulanmıştır.
Yapılan soyulma testleri sonucunda kompozit plakalar arasındaki kıyaslama ortalama
maksimum kopma kuvvetlerine göre yapılmış ve sonuç olarak hem primer hem de sekonder
yapıştırıcıda bulunan MWCNT sayesinde yapışma mukavemetinin arttığı gözlemlenmiştir. En
iyi sonucun karbon elyaf takviyeli plaka üzerine primer Chemosil-211/CNT ve sekonder
Chemosil-225’in uygulanması ile Fmax 324 N olarak tespit edilmiştir.
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Endüstride yaygın kullanılan metal-kauçuk parçaların yapışma mukavemetlerine göre bu
değerin yeterli olduğu, karbon elyaf takviyeli epoksi plakaların süspansiyon parçası olarak
kauçuk ile yapıştırılarak kullanılabilir olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vulkanizasyon, Doğal Kauçuk, Çok-duvarlı Karbon Nanotüp, Kompozit
Lamine, Yapışma Mukavemeti
RESEARCH OF THE ADHESION PROPERTIES OF ELASTOMERIC RUBBER TO
GLASS FIBER/CARBON FIBER REINFORCED EPOXY RESIN COMPOSITE
PLATES
Abstract
Rubber-based vibration damping parts are widely used in the automotive industry. The
demand for lighter parts has increased, especially due to the reduction of carbon emissions in
transportation and the increase in the prevalence of electric vehicles. In order to reduce the
part weight of metal-rubber laminated dampers, it is necessary to develop composite-rubber
dampers. The adhesion of rubber and metal or composite plates to each other is very
important in the laminated parts used in the suspension system. In order for such lightweight
composite-rubber suspension parts to be produced and used in vehicles, they must have at
least as much adhesion strength as metal-rubber parts. In this study, the adhesion properties
between composite sheet and rubber will be examined and the effect of multi-walled carbon
nanotube reinforcement on the adhesion strength will be investigated.
In this study, the adhesive chemicals applied on carbon fiber reinforced and glass fiber
reinforced plates for the vulcanization process were selected from primary and secondary
adhesives that are widely used in the industry in order to compare the adhesion strength.
These were chosen as Chemosil-211 as primary and as Chemosil-225 as secondary. 2
different variations of adhesives were applied to both types of composite plates by using
carbon nanotube variations as primary and secondary in the experiments and 4 different
experiments were carried out. These composite plates have been vulcanized with standard
vulcanization parameters and standard NR rubber, which are widely used in the industry, by
compression molding method. 90° peeling tests were performed on the test samples after
vulcanization according to the ASTM D 6862-03 standard, and the tests were carried out for
each test in a device called Zwick Roell Z010 and applied 3 times.
Result of the peeling tests, the comparison between the composite plates was made according
to the average maximum breaking forces. It was observed that the adhesion strength increased
thanks to MWCNT in both the primary and secondary adhesive. The best result was
determined as Fmax 324 N with the application of primary Chemosil-211/CNT and secondary
Chemosil-225 on the carbon fiber reinforced plate. It has been determined that this value is
sufficient according to the adhesion strength of metal-rubber parts widely used in the industry,
and that carbon fiber reinforced epoxy plates can be used by adhering with rubber as
suspension part.
Keywords: Vulcanization, Natural Rubber, Multi-walled Carbon Nanotube, Composite
Laminates, Bonding Strenght
GİRİŞ
Kauçuk esaslı titreşim sönümleyici parçalar otomotiv endüstrisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle ulaşımda karbon emisyonu azaltılması ve elektrikli araçların
yaygınlığının artması nedeniyle daha hafif parçalara olan talep artmıştır.
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Metal-kauçuk lamine damperlerin parça ağırlığını azaltmak için kompozit-kauçuk
damperlerin geliştirilmesine gerekmektedir. Metal plakalar yerine kompozit plakaların
kullanılabileceği literatürde ve uygulamalarda birçok kez kanıtlanmıştır, ancak süspansiyon
sisteminde kullanılan lamine parçalarda kauçuk ve metal veya kompozit-fiber plakaların
birbirine yapışması oldukça önemlidir [1-5]. Bu tür hafif kompozit-kauçuk süspansiyon
parçalarının üretilip araçlarda kullanılabilmesi için en az metal-kauçuk parçalar kadar
yapışma mukavemetine sahip olmaları gerekmektedir.
Son zamanlarda öne çıkan nano malzemelerden biri de karbon nanotüplerdir (CNTs). Karbon
nanotüpler, arı peteği şeklinde düzlemsel sıralanmış karbon atomlarından oluşan grafenin
yuvarlanarak silindir formuna getirilmiş halidir. Boyları çaplarından milyonlarca kat uzun
olan bu nano malzemeler, yüksek elektrik iletkenlikleri, ısı iletkenlikleri ve üstün mekanik
özellikler sayesinde endüstriyel alanda gelecek vaat etmektedir [6-8]. Karbon nanotüpler,
genel olarak, tek duvarlı karbon nanotüpler (SWCNTs) ve çoğul duvarlı karbon nanotüpler
(MWCNTs) olarak ikiye ayrılmaktadır. Günümüzde, SWCNTs’in ve MWCNTs’in plastikler
için dolgu malzemesi olarak kullanılması üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır [9-12].
Bu çalışmada kompozit levha ile kauçuk arasındaki yapışma özellikleri incelenecek ve çok
duvarlı karbon nanotüp takviyesinin yapışma mukavemeti üzerindeki etkisi araştırılacaktır.
MALZEME, METOT VE ÜRETİM
Kompozit Malzemenin Hazırlanması
Bu çalışmada, karbon ve cam elyaf takviyeli epoksi matrisli kompozit plakaların üretiminde
0°, 90° biaxial karbon ve cam kumaş kullanılmıştır. Karbon ve cam elyaf takviyeli/epoksi
kompozit plakaların üretiminde termoset Duratek DTE 1200 marka epoksi kullanılmıştır.
Modifiye edilmiş çok duvarlı karbon nanotüpler (MWCNT-COOH)'ler Nanografi/Türkiye'den
kullanılmıştır.
Bu çalışmada epoksi matrisli karbon ve cam elyaf takviyeli kompozit plakalarının vakum
infüzyon yöntemi kullanılarak dört kat kumaş simetrik bir şekilde kalıp üzerine serilerek
içerisine reçine gönderilerek üretimleri yapılmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2).

Şekil 1. Karbon elyaf takviyeli kompozit plakasının vakum infüzyon yöntemi ile üretimi
fotoğrafı
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A

B

Şekil 2. Üretilmiş karbon (A) ve cam (B) elyaf takviyeli kompozit plakaları
Kullanılan Yapıştırıcılar
Aşağıda Tablo 1’de karbon ve cam elyaf takviyeli plakalara püskürtülen yapıştırıcılar ve CNT
katkılı yapıştırıcılar gösterilmiştir.
Tablo 1. Karbon ve cam elyaf takviyeli plakalara püskürtülen yapıştırıcılar ve CNT
katkılı yapıştırıcılar
Numune Nr
Plaka çeşidi
Birincil ajan
İkincil ajan
Test sayısı
1
Karbon
Chemosil 211
Chemosil 225
3
2
Cam
Chemosil 211
Chemosil 225
3
Chemosil 211/
3
Karbon
Chemosil 225
3
CNT
Chemosil 211/
4
Cam
Chemosil 225
3
CNT
CNT Katkılı Yapıştırıcı Hazırlığı
CNT'li bağlayıcı madde karışımı solüsyonlara manyetik karıştırıcıda 10 dakika ve ultrasonik
olarak 30 dakika için banyo uygulandı (Şekil 3).

Şekil 3. CNT'li bağlayıcı madde karışımı solüsyonlarına uygulana manyetik karıştırıcı
ve ultrasonik banyo resimleri
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Hazırlanan CNT içerikli bağlayıcı maddeler hava basınçlı püskürtme tabancası ile 60x50 mm
vulkanizasyon kalıp ölçülerine uygun kompozit numunelerinin pürüzlü yüzeyi üzerine
uygulanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Yüzeyi yapıştırıcı ile kaplanmış kompozit numuneleri
Kauçuğun Vulkanizasyonu
200 bar basınç ile 6 dakikada kauçuk malzemelerin vulkanizasyonu ve kompozit plakalarına
yapışması sıcak baskı makinasında sağlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Vulkanizasyon sırasında birbirine yapışmış kauçuk/kompozit malzemelerinin
görüntüsü
Soyulma Testleri
Numuneler ASTM D6862-03 test standartına göre birbirine yapışmış malzemelerin 90 derece
soyulma direncine göre test edildi. Her bir malzeme kombinasyonundan en az 3 numune test
edilmiştir.
Test numunesinin esnek kauçuk malzemeli ve yapıştırıcının bağlanmamış ucu, test makinesi
çenesinde tutulacak şekilde soyulma testi fikstürüne yerleştirilir (Şekil 6). Numuneler sabit
test hızı (254 mm/dk) ile test edilmişlerdir.
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Şekil 6. Birbirine yapışmış kauçuk/kompozit malzemelerinin soyulma testi sırasındaki
görüntüsü
BULGULAR VE TARTIŞMA
Aşağıda Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Şekil 7’de soyulma testi sonuçları
gösterilmiştir. Buna göre birincil yapıştırıcıda MWCNT sayesinde yapışma mukavemetinin
arttığı gözlemlenmiştir.
Karbon fiber takviyeli levha üzerine birincil Chemosil-211 ve ikincil Chemosil-225
uygulanması ile elde edilen ortalama soyulma kuvveti (175,2 N), aynısının cam fiber takviyeli
levha üzerine uygulanması ile elde edilen ortalama soyulma kuvvetinden (154 N) daha
yüksektir (Tablo 2 ve Tablo 3).
En iyi sonuç, karbon fiber takviyeli levha üzerine birincil Chemosil-211/CNT ve ikincil
Chemosil-225 uygulaması ile Fmax 354 N olarak belirlendi (Tablo 4, Tablo 5 ve Şekil 7).
Endüstride yaygın olarak kullanılan metal-kauçuk parçaların yapışma mukavemetine göre bu
değerin yeterli olduğu, karbon elyaf takviyeli epoksi levhaların süspansiyon parçası olarak
kauçuk ile yapıştırılarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
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Tablo 2. 1. Grup numunelerin (Karbon plaka/kauçuk) test sonuçları
Specimen
Fmax
Fav
Fmin
S0
a0
ID
N
kg/cm²
kg/cm²
mm²
mm
Specimen 1
CF-1,1
171,6 9,989542 2,127075 118,34
6,1
Specimen 2
CF-1,2
183,3 8,470148 1,989037 118,34
6,1
Specimen 3
CF-1,3
170,8 8,880121 1,938053 118,34
6,1
Ort
175,2

b0
mm
19,4
19,4
19,4

Tablo 3. 2. Grup numunelerin (Cam plaka/kauçuk) test sonuçları
Specimen
Fmax
Fav
Fmin
S0
a0
ID
N
kg/cm²
kg/cm²
mm²
mm

b0
mm

Specimen 1

GF-2,1

199,8

11,49487 2,202494

118,34

6,1

19,4

Specimen 2

GF-2,2

104,8

5,646483 1,679669

118,34

6,1

19,4

Specimen 3

GF-2,3

157,5

7,087308 1,666073

118,34

6,1

19,4

Ort

154,0

Tablo 4. 3. Grup numunelerin (Karbon plaka/kauçuk/CNT) test sonuçları
Specimen
Fmax
Fav
Fmin
S0
a0
ID
N
kg/cm²
kg/cm²
mm²
mm

b0
mm

Specimen 1

CF-9,1

215,3

12,69697495 2,677545567

113,1

5,8

19,5

Specimen 2

CF-9,2

262,1

15,43956982 2,809763734

113,1

5,8

19,5

Specimen 3

CF-9,3

354,1

19,74000801 3,018262397

113,1

5,8

19,5

Ort

277,2
Tablo 5. 4. Grup numunelerin (Cam plaka/kauçuk/CNT) test sonuçları
Specimen
Fmax
Fav
Fmin
S0
a0
ID
N
kg/cm²
kg/cm²
mm²
mm

b0
mm

Specimen 1

GF-10,1

319,7

17,69138888

2,93038478

113,1

5,8

19,5

Specimen 2

GF-10,2

236,6

13,2473845

2,853620707

113,1

5,8

19,5

Specimen 3

GF-10,3

193,6

11,11473876

2,52774037

113,1

5,8

19,5

Ort

249,9
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Şekil 7. Birbirine yapışmış kauçuk/CNT/karbon fiber takviyeli kompozit
malzemelerinin soyulma testi sonucu
Bu bulunan değer başarılı bir sonuçtur. Çünkü metal-kauçuk yapıştırma için soyulma
kuvvetinin en az 200 N dan büyük olması kabul edilir. Özellikle CNT takviyeli yapıştırıcılarla
birbirine yapıştırılan kauçuk/kompozit numunelerinde ortalama 200 N dan büyük soyulma
kuvvetleri elde edilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışma, yapışma mukavemeti açısından metal levhalar yerine hem karbon elyaf takviyeli
hem de cam elyaf takviyeli kompozit levhaların kullanılabileceğini göstermektedir. CNT,
primer bağlayıcı ajan uygulamasında bağlanma gücünü artırmıştır. Seri üretimde yapışma
mukavemetini arttırmak için CNT kullanılabilir. Kauçuk-kompozit laminatların, özellikle
kesme kuvvetleri altında dinamik davranışı için daha ileri çalışmalar başlatılabilir.
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ABSTRACT
Multicarrier transmission becomes a key technology that is used in many wireless standards
for wideband digital communications in recent years. Orthogonal frequency division
multiplexing (OFDM) which is utilized in numberless high data rate has been the most
popular multicarrier transmission technique in wireless communication systems.
Alternatively, index modulation (IM), in which the indices of the building blocks of the
considered wireless communication systems are used to convey additional information bits, is
a novel digital modulation scheme with high spectral and energy efficiency. Orthogonal
frequency division multiplexing with index modulation (OFDM-IM) is a modulation
technique that can outperform classical OFDM modulation in terms of spectral and energy
efficiency, by exploiting the concept of IM. M is the size of the considered signal
constellation such as M-ary phase shift keying (M-PSK) or M-ary quadrature amplitude
modulation (M-QAM). Increasing M causes the modulation level to increase and high-level
modulation increases the bandwidth that allowing more information to be transmitted. This
work investigates OFDM-IM systems with high level modulations (such as 16QAM, 64QAM,
128QAM, 256QAM) over Rayleigh and Rician fading channels. The system performance is
analyzed by considering the average bit error rate (ABER) by utilizing computer simulations.
We observed that the ABER value increased as the modulation level increased for each fading
channel. The results show that high-level modulation provides more data transmission by
increasing the bandwidth but also increases the ABER value.
Keywords: Index Modulation, High-level Modulation, Rayleigh Fading Channel, Rician
Fading Channel.

1515

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

FARKLI YÜKSEK SEVİYELİ MODÜLASYON TEKNİKLERİNDE OFDM-IM
SİSTEMİNİN PERFORMANSININ ANALİZİ
ÖZET
Çok taşıyıcılı iletim, son yıllarda geniş bant dijital iletişim için birçok kablosuz standartta
kullanılan önemli bir teknoloji haline gelmiştir. Yüksek veri hızı sağlayan dikgen frekans
bölmeli çoğullama (OFDM), kablosuz iletişim sistemlerinde en popüler çok taşıyıcılı iletim
tekniği olmuştur. Alternatif olarak, kablosuz iletişim sistemlerinin yapıtaşlarından indislerin
bilgi bitlerini iletmek için kullanıldığı indis modülasyonu (IM), yüksek spektral ve enerji
verimliliğine sahip yeni bir dijital modülasyon şemasıdır. İndis modülasyonu ile dikgen
frekans bölmeli çoğullama (OFDM-IM), IM kavramından yararlanarak spektral ve enerji
verimliliği açısından klasik OFDM modülasyonundan daha iyi performans gösterebilen bir
modülasyon tekniğidir. M, M’li faz kaydırmalı anahtarlama (M-PSK) veya M’li dördün genlik
modülasyonun (M-QAM) sinyal takımının boyutudur. M'yi artırmak, modülasyon seviyesinin
artmasına neden olur ve yüksek seviyeli modülasyon, daha fazla bilginin iletilmesine izin
vererek bant genişliğini arttırır. Bu çalışmanın amacı, Rayleigh ve Rician sönümlü kanallar
üzerinden yüksek seviye modülasyonlu (16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM gibi) OFDMIM sistemlerini araştırmaktadır. Sistem performansı, bilgisayar simülasyonları kullanılarak ve
ortalama bit hata oranı (ABER) dikkate alınarak analiz edilmektedir. Her bir sönümlü kanal
için modülasyon seviyesi arttıkça ABER değerinin de arttığı gözlemlenmektedir. Sonuçlar,
yüksek seviyeli modülasyonun bant genişliğini artırarak daha fazla veri iletimi sağladığını
ancak ABER değerini de artırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İndis Modülasyonu, Yüksek Seviyeli Modülasyon, Rayleigh
Sönümlemeli Kanal, Rician Sönümlemeli Kanal.
I. INTRODUCTION
Recently, there is a great increase the number of users and data traffic with the proliferation of
applications using wireless communication systems. It is aimed to develop methods with band
efficiency, channel capacity, and energy efficiency for next-generation communication
systems. The requirements that are high data speed, low latency, and energy consumption
have increased toward the definition of fifth-generation (5G) vision. To meet these
requirements, the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technique is used in
many wireless communication standards such as Long-Term Evolution (LTE), LTE
Advanced, and 5G. OFDM can efficaciously combat the intersymbol interference caused by
the frequency selectivity of the wireless channel. Index modulation (IM) techniques, which
consider modernist ways to convey information compared to traditional communication
systems, appear as competitive candidates for next-generation wireless networks due to the
engaging advantages they offer in terms of spectral and energy efficiency as well as hardware
simplicity. IM is a high spectrum and energy efficiency using a simple digital modulation
technique, which utilizes the indices of the building blocks of the corresponding
communication systems to convey additional information bits [1]. IM systems produce
different ways to transmit information in contrast to traditional digital modulation schemes
that depend upon the modulation of the amplitude/phase/frequency of a sinusoidal carrier
signal for transmission, as widely considered in the field of communications. IM offers an
innovative solution according to the modulations made in the transmission of information bits.
In other words, the IM technique adds a whole new dimension to the transmission of
information bits.
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The active antenna index principle used for information bit transmission in the IM technique
can be applied for subcarriers in the OFDM technique. Orthogonal frequency division
multiplexing with index modulation (OFDM-IM) is a modulation technique that can
outperform classical OFDM modulation in terms of spectral and energy efficiency, by
exploiting the concept of IM. The most striking difference between this system from classical
OFDM is that information bits are transmitted with the indices of active subcarriers. In
classical OFDM systems, different digital modulation techniques such as BPSK (binary phase
shift keying), and different level quadrature amplitude modulation (M-QAM) (where M is the
constellation size) map a fixed number of information bits into a signal constellation symbol.
[2]. In OFDM-IM, information is conveyed not only by M-ary signal constellations but also
by the indices of the subcarriers, which are activated in accord with the incoming information
bits [3]. With index modulation, OFDM conveys additional information bits by selecting
active subcarriers, except for carrying information by M-ary signal constellations as in
classical OFDM [4]. The subset of subcarriers is activated to carry M-ary symbols, according
to the incoming information bit sequence, while the rest of the subcarriers remain inactive [5].
Increasing M causes the modulation level to increase and high-level modulation increases the
bandwidth that allowing more information to be transmitted. In previous study, OFDM-IM
system performance was analyzed with 4QAM and 16QAM modulations over the Rayleigh
fading channel [6]. Also, 4QAM and binary phase shift keying (BPSK) modulation was used
for OFDM-IM system performance over the Rician fading channel [7]. All the
aforementioned works investigated OFDM-IM of low level modulation. However, how to
further affect the accuracy of OFDM-IM performance, has not been discovered yet.
Considering these points, this work contributes to the literature by investigating the
performance of OFDM-IM systems which is used high level modulations (such as 16QAM,
64QAM, 128QAM, 256QAM) over different fading channels such as Rayleigh and Rician.
The system performance is analyzed by considering the average bit error rate (ABER) by
utilizing computer simulations. We observe that high-level modulation is provided by
increasing the bandwidth more data transmission. However, we observed that the ABER
value increased.
This paper is organized as follows: Section II Rayleigh and Rician fading channel models are
defined. Section III provides a description of the OFDM-IM system model. Section IV gives
ABER simulation results of the analyzed systems and their discussion, while Section V
concludes the paper.
II. RAYLEIGH AND RICIAN CHANNEL MODELS
To transfer information between the transmitters and receivers requires a communication
channel. The most popular fading channel models used in communication channels are the
Rayleigh and Rician fading channel models. Therefore, Rayleigh and Rician fading channel
models are used for our paper. This section theoretically defines the Rayleigh and Rician
distributions.
The Rayleigh fading channel model is one of the fading channels models where the
transmitted signal from the transmitter is not in the direct line of sight (LOS) of the receiver.
It is a fading channel model in which the received signal consists only of components
reflected from the environment. On the other hand, Rayleigh distribution can be defined as the
envelope of the sum of random complex multi-path components that has the following
probability density function (PDF) based on the Rayleigh distribution,

1517

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

f| | (z) = Ω exp - Ω ,
z≥0
(1)
where |h| is the envelope of the fading variable, which is the Rayleigh random variable z, and
Ω is the average power of the fading channel. Rayleigh distribution is characterized by the
single parameter Ω. The instantaneous and average Signal to Noise Ratio (SNR) expressions
for fading channels can be written as γ = P|h|2 ∕ σ 2 and γ = P=Ω ∕ σ 2 respectively. Here, P
defines the transmission power and σ represents the variance [8].
There may also be situations in wireless communication where there is no obstruction in the
line of sight between the transmitter and receiver. Thus, the signal coming to the receiver
consists of the signals coming from the direct (LOS) and the waves reflected from different
paths. In such cases, the component coming from the direct (LOS) is more dominant than the
other components. In the case where the component in the direct line of sight is dominant, the
channel can be modeled as a Rician fading channel. The PDF of the Rician distribution,
f(v) =

e

-

(

)

I ( ) ,

v≥0

(2)

is shown as. where D2 is the power of the direct component, I0 (.) is the zeroth-order modified
Bessel function of the first kind, and σ represents the variance [9].

III. OFDM-IM SYSTEM MODEL
In this section, we examine the OFDM-IM system model for the transmitter and receiver. The
block diagram of the OFDM-IM for the transmitter and receiver is shown in Fig.1. The
transmitter receives r bits for transmission of each OFDM block. These r bits are divided into
t clusters, each containing y bits, i.e., r = yt. Each bit string of y bits will be mapped to an
OFDM subblock of length n = N/t. Here, N is the number of subcarriers. In contrast to
classical OFDM, this mapping will be performed not only through modulated symbols but
also with indices of subcarriers. Only K subcarriers are used for each subblock, and the
indices of these active subcarriers are determined by the first y! bit of the y bit information
string. Symbols corresponding to inactive subcarriers to zero and no data are transmitted from
these subcarriers. The remaining
y2 =log M
(3)
bits of this sequence are mapped onto the M-ary signal constellation to determine the data
symbols that modulate the subcarriers having active indices, thus, we have y = y! + y . In
other words, in the OFDM-IM system, information is carried not only by symbols of the Mary constellation but also by indices of active carriers modulated by these symbols.
Consequently, the total number of data bits transmission can be given by
(4)
y = y! + y = log C(N, K) + K log M
Here, p! = log C(N, K) , and C(N, K) is the combinatorial method according to N and K
[10].
y! bits define the indices of active subcarriers jth subblock are expressed as
I = {I!, . . . . .. , I. },
(5)
where IK ∈ {1, . . . .. , N}. The M-ary mapper modulate symbols and carries y2 bits, can also be
expressed by
S = [s(I! ),s(I. )].
(6)
T
The transmitted signal is expressed as X=[x(1), …… , x(N)] for each sub-carrier with the
power of P = Es (N/K). where Es is the average transmit power and (N/K) is the power
allocation coefficient.
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After creating the data from the subblocks, the inverse fast fourier transform (IFFT) is
implemented at the transmitter side to consist of N parallel data streams [10].
Another component of the OFDM-IM system is the receiver part. One of the recommended
receiver types for OFDM-IM is the maximum likelihood (ML) detector. The ML detector of
the OFDM-IM system determine all possible active subcarrier indices and sign space symbols
and decides together with the active indices and sign space symbols.

Fig. 1. Block diagram of the OFDM-IM transmitter and receiver
IV. SIMULATION RESULTS
In this study, all the simulations are accomplished by using the MATLAB software. The
ABER-Signal to Noise Ratio (SNR) of the OFDM-IM system with different types of QAM
modulation schemes are simulated over Rayleigh and Rician fading channels. We consider a
scenario for ABER-SNR results of the OFDM-IM system with N = 4, K=1, and 1000 OFDM
symbols.
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Fig. 2. Comparing performance of different types modulation over the Rayleigh Fading
Channel
The simulation results of 16, 64, 128, and 256QAM based OFDM-IM system over the
Rayleigh fading channel are shown in Fig. 2. It is observed that the ABER value increased as
the modulation level increased for the same SNR value. Also we can see that the ABER value
increased as the modulation level increased over Rayleigh fading channel.
In Fig. 3, we investigate 16, 64, 128, and 256QAM-based OFDM-IM system performance
over the Rician fading channel. It is observed that the system performs better because it is a
lower ABER value in low-level modulation (such as 16QAM).
Thus, it can be concluded that using 16QAM modulation over Rayleigh and Rician fading
channels gives the best ABER performance.

Fig. 3. Comparing performance of different types modulation over Rician Fading
Channel
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Fig. 4. Comparing performance of the total number of subcarriers over Rayleigh Fading
Channel
It can be seen in Fig. 4. that the ABER-SNR value for 64QAM-based OFDM-IM system over
the Rayleigh fading channel depends on the different number of subcarriers per group, N. It is
observed that the ABER value decreases as the number of subcarriers N value increases when
the number of active subcarriers equal 1 (K=1). According to these results, the higher the
number of subcarriers, the better the system performance.
The ABER-SNR value for 64QAM-based OFDM-IM system over the Rayleigh fading
channel depends on the different number of active subcarriers in each group in Fig. 5. It is
clear that the ABER value increases as the number of active subcarriers K value increases
when the number of subcarriers equal 4 (N=4).
Similarly, the ABER-SNR value for 64QAM-based OFDM-IM system performance is
investigated for different number of subcarriers per group over the Rician fading channel. It is
show that the ABER value decreases as the number of subcarriers N value increase when the
number of active subcarriers equal 1 (K=1) in Fig. 6. Thus, increasing the number of
subcarriers in OFDM-IM systems over the Rician fading channel increases the system
performance.
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Fig. 5. Comparing performance of the total number of active subcarriers over Rayleigh
Fading Channel
It can be seen from Fig. 7., that the ABER-SNR value for 64QAM-based OFDM-IM system
over the Rician fading channel depends on the different number of active subcarriers in each
group, K. The results show that the ABER value increases as the number of active subcarriers
K value increases.

Fig. 6. Comparing performance of the total number of subcarriers over Rician Fading
Channel
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Fig. 7. Comparing performance of the total number of active subcarriers over Rician
Fading Channel
V. CONCLUSION
In this paper, the ABER performance of OFDM-IM and different levels M-QAM modulation
schemes are investigated over Rayleigh and Rician fading channels. The 16QAM, 64QAM,
128QAM, and 256QAM modulation schemes are simulated over Rayleigh and Rician fading
channels and the performance results of OFDM-IM system are compared for different
modulation schemes. As expected from theory of digital modulation, 16QAM has introduced
the lowest ABER value when the modulation schemes are compared with each other. The
results show that high-level modulation provides more data transmission by increasing the
bandwidth but also increases the ABER value.
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ABSTRACT
Of parallel with the development of the industry and the increase in competition , many
breaker types have been developed from the past to the present . vacuum circuit breakers
(VCB) are widely used to protect medium voltage (MV) power distribution circuits as they
have many advantages over other types of breakers .
Of order to get better efficiency from the vacuum circuit breaker , it is necessary to improve
the switching capacity as much as possible . there are two ways to increase the switching
capacity . the first of these is the choice of material to be used _ the contact materials should
have as good electrical conductivity as possible . even after long switching period , they must
have a lot short response time when the contacts are commanded to open close . the selection
of the material to be used for this is of vital importance _ another way to increase the
switching capacity is to improve the contact geometry . many contact structures have been
developed at this stage _ these ; flat contact , Spiral type contact and inclined groove contact
types . the aim of this study is to examine different contact structures used for vacuum circuit
breaker and to perform electrostatic analysis with Ansys Maxwell finite element method . the
results obtained in the electrostatic analysis showed that the development of different contact
structures has a significant effect on the electric field distribution , and the studies to be
carried out in this field will be an important factor in the development of the switching
capacity .
Keywords: VCB, Spiral Type contact , Electrostatic Analysis, ANSYS Maxwell3D.
1. INTRODUCTION
Vacuum circuit breakers are widely used in medium voltage power systems due to their good
breaking capacity, safety and reliability. Compared to other cutter types, advantages such as
easy to install, no maintenance and environmental friendliness have made this cutter type
more advantageous.
No substance is used for arc extinguishing in this type of breaker. As the name suggests, this
arc quenching process takes place in a vacuum tube that has been completely deaerated, by
utilizing the sinusoidal wave of the current and the ambient pressure. Thanks to this feature,
there is no danger of explosion or fire.
One of the most important and major problems of breakers used in power systems is to
control the arc behavior that occurs during opening-closing. Because the resulting arc
seriously damages the contact surfaces and shortens the life of the breaker. Various methods
have been developed to control the arc in this type of cutter. The first of these is the selection
of the material to be used, which produces as little arc as possible.
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The material to be used must meet the requirements of low erosion losses, low breaking
currents, low tendency to form HF transitions and at the same time a satisfactory
extinguishing capacity in many switching operations[3]. Generally , materials based on
refractory components such as CuCr , WCu , MoCu , WCAg are used, but as a result of the
studies, CuCr material is the most suitable among them . Another way to improve the
switching capacity is to change the contact geometry. At this stage, many contact types have
been developed from past to present. Some of those; They are Straight Contact, Spiral type
contact and inclined corrugated cup type contacts. Flat contact is used for low current diffuse
arc. Spiral contact is a contact type that allows the arc to rotate quickly between the contact
surfaces for less erosion. Inclined corrugated cup-type contact is the type of contact that
allows the arc to spread widely and smoothly between the contact surfaces [4].
Many studies have been done on this subject; Miao et al.(2009) in the study titled "Numerical
Computation and Optimization Design Value of Electric Field for High Voltage SF6 Circuit
Breaker Arc Extinguishing Chamber" and the electric field in the arc extinguishing chamber
was calculated using the high voltage SF6 circuit breaker Finite Element Method (FEM)[5] . ,
Valentin et al.( 2014) "Simulation of electrical and thermal fields of high voltage breaker
vacuum chamber" In this study, a 3D model of the electric field and thermal field distributions
of the high-voltage vacuum chamber was developed [9]. , Xue et al.(2018) In their study
named “Research and Experimental Verification of 126kV Vacuum Breaker Contact
Structure”, the magnetic field and arc of the contact structure of the 126kV vacuum breaker
were examined and tested[6]., Liu et al.(2006) introduces a new breaking capacity model for
slot-type axial magnetic field (AMF) vacuum breakers in their study named “The Interrupt
Capacity Model of Axial Magnetic Field Vacuum Breakers with Slot-Type Contacts ” [7].
simulation using the electrostatic analysis method for three different contact types that we
modeled for the vacuum circuit breaker . Developed Ansys After selecting parameters and
materials for the Maxwell 3D model, necessary analyzes were made.
2. INVESTIGATION OF DIFFERENT TYPES OF CONTACT STRUCTURES
2.1.Straight Contact, Spiral type contact and inclined corrugated container type contact
structures

Figure 1: Straight Contact, Spiral-type contact and cup-type contacts with inclined grooves
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Vacuum circuit breakers have Flat Contact, Spiral type contact and inclined corrugated
container type contact types as seen in figure 1. Flat contact is used for low current diffuse
arc. Spiral contact is a contact type that allows the arc to rotate quickly between the contact
surfaces for less erosion. Inclined corrugated cup-type contact is the type of contact that
allows the arc to spread widely and smoothly between the contact surfaces.
2.2. Material selection
One of the most important ways to increase the switching capacity is the choice of material
used in contact making.
Circuit breakers have to open and close electrical circuits at the desired time. Inductive or
capacitive impedances in the networks can affect the phase angle and switching conditions.
Contacts should have as good electrical conductivity as possible. Even after long switching
periods , they must have a very short response time when the contacts are commanded to
open-close. Some need to switch on and off hundreds of thousands or even millions of times
during their service life[8].
In the development of circuit breakers based on the vacuum principle, it has been found that
only multicomponent multiphase materials for the best contact material can be satisfactorily
met[9]. Generally, 3 classes of materials are used and produced;
- tungsten -based and molybdenum-based materials
- copper-iron materials
- copper-chrome materials.
The material to be used must meet the requirements for low erosion losses, low breaking
currents, low tendency to form HF transients, and at the same time a satisfactory
extinguishing capacity in a large number of switching operations. Generally , materials based
on refractory components such as CuCr , WCu , MoCu , WCAg are used, but as a result of the
studies, CuCr material is the most suitable among them. Mines with thermal emission as
contact material are suitable for maintaining the existence of the arc, as they give enough
mineral vapor. The breaking current values obtained with such contacts are low as desired.
However, due to the high vapor pressure, it becomes difficult to extinguish the arc and there is
a danger of flashing again. As a result of technological developments in this field , breaking
current can be reduced to 1 A with sintered Cr-Cu contacts[1].
Figure 2 compares several types of contact materials. These contacts were subjected to a test
sequence of 25 sequential trips at 4 kA , followed by a test sequence of 10 operations, each
with currents from 4.5kA to 7kA in 500A steps .
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Figure 2. Interruption frequency as a function of current for different contact materials.
CuCr 25 shows excellent switching ability. The interruption frequency for all values of
current is 100%. Almost the same interruption frequency can be found for the MoCu 30. The
WCu 30 has a similar high interruption frequency, up to 6 kA, as the MoCu . Seems like a
limit where 6 kA drops. The curve of WCAg 40 is similar, but at 5 kA the limit has already
been reached. From 5.5 kA , the breaking ability is 50% or less. Only CuCr or MoCu are the
best materials when considering the ability to break . Another point of interest for evaluating
materials for load switching is the breaking current due to the overvoltages produced in the
load inductances by the high di / dt before the current zero. Figure 2 shows a value
arrangement for the materials used[2].
2.3. Working principle and arc extinguishing
One of the biggest problems of circuit breaker types used in electrical power systems is arc
extinguishing. In SF6 breakers, arc extinguishing is done with SF6 gas, in oily breakers this
process is done with oil. In vacuum circuit breakers, no oil or gas is used for arc
extinguishing. This process is carried out in a completely evacuated vacuum tube. Therefore,
there is no fire risk in vacuum circuit breakers and also ensures excellent environmental
friendliness. Due to these features, vacuum circuit breaker is the most preferred type of
breaker today.
In case of short circuits, overloads or maneuvering on the line to which the breaker is
connected, it detects with the help of the mechanical and electronic temperature sensor it has
on it , and the breaker opens the circuit by immediately separating its contacts with its spring
mechanism. When the contacts are separated from each other, ionization occurs due to high
temperature. When these ions come between the two contacts, they provide a path to the
current, and the current we see as an arc starts to flow, thus creating an arc. At the same time,
a vapor shield is formed due to the current in the arc .
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a - Arc formation
b -Sineusoidal wave of current
Figure 3. Arc formation and the first zero point on the sinusoidal wave of the current
As is known, AC has a sinusoidal property. Current has two zero points along a wave. When
this arc current reaches its first zero (in half cycle) as shown in the figure, the dielectric
strength of the vacuum increases rapidly and the arc is cut off in the first half cycle. Since
there is a high vacuum in the parts outside the arc region, the mine vapor condenses on the
metal surfaces within microseconds and creates a dielectric field. Due to the very high
insulating power of the vacuum, the arc does not rekindle. In this way, arc and extinguishing
and current interruption are performed in a vacuum circuit breaker [10].
3. ELECTROSTATIC ANALYSIS
3.1.Straight Contact, Spiral type contact and inclined corrugated cup type contacts and
Electric Field Simulation
Electric Field simulation was done using ANSYS Maxwell Finite Element Method. For the
3D model of the breaker contact design, Autocad program was used . Ansiys to maxwell 3D
software After the imported models were developed here, Electrostatic analysis was
performed. Copper ( copper ) was chosen as the contact material and 25kV was chosen for the
voltage value.
3.1.1.Flat type Contact
Flat contact, Due to the geometric structure of the contact surface, the arc that occurs during
opening and closing is constant (immobile), so the contact surfaces get very hot and cause
wear. For this, this contact type is used for low current diffuse arc.
Figure 4 shows the 3D model of the flat type contact used for the vacuum circuit breaker.
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Figure 4: Flat contact 3D model.

a . Electric field distribution of the flat contact when the distance between the contacts is 2
mm.
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b . Electric field distribution when the distance between the contacts is 4 mm.

c . Electric field distribution when the distance between the contacts is 6 mm.
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d . Electric field distribution when the distance between the contacts is 8 mm.

e . Electric field distribution when the distance between the contacts is 10 mm.
Figure 5: Electric field distributions (ae) of the distances (2-10 mm) between the contacts of
the flat type contact.
In Figure 5, electric field distributions are shown in Figure 5 (ae) when the distance between
two contacts is between 2-10 mm. As can be seen in a, the electric field color between the
contacts is red and very intense, the color changes from red to orange as the distance between
the contacts is increased towards 10 mm, but the red color ratio is still high. The numerical
value of the electric field is; While it is 1.2676e+007 at 2 mm, it is 2.5443e+006 V at 10 mm.
The simulation results support that this contact type is not suitable for high current use.
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3.1.2.Spiral type contact
In order to improve the capacity of this type of contacts, the contact contact surfaces have
been given a special shape, so that a rotational movement occurs between the contact surfaces
with the effect of the arc magnetic field that will occur during the opening-closing, and since
the contact point of the arc is constantly changing, the contacts heat up less and thus less wear
is ensured.
Ansys of spiral type contact The model developed in Maxwell 3D is shown in figure 6.

Figure 6: Spiral type contact 3D model

a . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 2 mm.
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b . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 4 mm

c . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 6 mm
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d . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 8 mm

e . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 10 mm
Figure 7: Electric field distributions (ae) of spiral type contact at different distances (2-10
mm) between contacts.
In Figure 7, electric field distributions are shown in Figure 7 (ae) when the distance between
two contacts is between 2-10 mm. As can be seen in Figure a, the electric field color between
the contacts is red and is very slightly intense, the color changes from red to orange as the
distance between the contacts is opened towards 10 mm, and the orange color ratio is still
high. The simulation results support that this contact type is suitable for use in medium
voltage power systems.
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3.1.3. Inclined corrugated cup type contact
In this type of contact, an axial magnetic field is created by giving an oblique groove to the
contact geometry. With the opening of the contacts, an axially diffuse magnetic field is
formed between the contact surfaces and the resulting arc becomes diffuse. The scattered arc
goes out more easily and quickly. Thus, less damage is done to the contact contact surfaces.
Ansys of inclined groove type contact The model developed in Maxwell 3D is shown in
figure 8.

Figure 8 : 3D model of inclined groove cup contact

a . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 2 mm
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b . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 4 mm

c Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 6 mm
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d . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 8 mm

e . Electric field distribution when the distance between the contact surfaces is 10 mm
Figure 9 : Electric field distributions (ae) of the inclined groove type contact at different
distances (2-10 mm) between the contacts.
Figure 9, electric field distributions are shown in Figure 9 ae when the distance between two
contacts is between 2-10 mm. As seen in Figure a, the electric field color between the contacts
is green, as the distance between the contacts is increased to 10 mm, the color becomes
partially yellow, and it is seen that the green color is more in general. The simulation results
support that this contact type is suitable for use in medium and higher voltage power systems.
This type of contact structure is the most used contact type.
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Graphic 4: Graphical representation of electric field values of straight-spiral-inclined
corrugated type contacts at different distances (2-10).
4. CONCLUSION
Three different contact types were modeled, and electric field simulations were made using
the electrostatic analysis method. When Figure 7,8,9 is examined, color changes between
contact contact surfaces; It is seen that the color is generally red in the flat contact, yellow in
the spiral contact and green in the inclined corrugated contact. The results support that Flat
contact is suitable for use in low voltage power systems, spiral contact is suitable for medium
voltage power systems and curved groove contact type is suitable for use in medium and high
voltage power systems. The results show that the switching capacity can be increased
significantly by improving the contact geometry or material selection.
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ÖZET
Bu çalışmada, günümüzde yaygın olarak kullanılan kripto paraların temelindeki teknoloji olan
blok zincirin, elektronik uygulamalarda kullanılabilirliğini gözlemlemek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla, çalışmada Akıllı Kontratlar, blok zincir ağ ve veri tabanı kullanılarak elektronik
oylama (seçim) alt yapısı oluşturulmuştur. Elektronik oylama (e-oylama), bir seçimde oy
kullanmak için bilgisayarların veya bilgisayarlı oylama ekipmanının kullanılması anlamına
gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin hızlı gelişimi ve şifreleme tekniklerdeki gelişmeler
nedeniyle, e-oylama için alt yapı daha uygun hale gelmiştir, hatta bazı uygulamalar küçük
ölçekli seçimler için uygulanabilir bir alternatiftir. Güvenlik bir seçimin en önemli unsurudur.
Çalışmada oluşturulan seçim altyapısı; ethereum ağındaki kullanıcıların, RSA (Ron Rivest,
Adi Shamir, and Leonard Adleman) algoritmasıyla şifrelenmiş hesapları kullanılarak
oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada blok zinciri teknolojisinin; blok zinciri uygulamalarında
gizliliğin korunması, güvenliğin sağlanması, oyların sayılması, değiştirilmesi, mekânsal
bağımlılıktan doğan sıkıntılar, oy vermeye katılımın azlığı ve işlem hızı gibi zorlukların
üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceği belirlenmiştir. Blok zincir tabanlı bir e-oylama
sisteminin sürdürülebilir olması için uzaktan katılımın güvenliği gerçekçi olmalıdır. Sonuç
olarak e- oylamada; blok zincir teknolojisinin, klasik web uygulamalarına göre oldukça
yüksek güvenlik sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Blok Zincir Teknolojisi, Elektronik Oylama, Blok Zincir Uygulama, EOylama
ELECTRONIC VOTING APPLICATION WITH BLOCK CHAIN TECHNOLOGY
ABSTRACT
This study was carried out to observe the usability of the blockchain, which is the underlying
technology of widely used cryptocurrencies, in electronic applications. For this purpose,
electronic voting (election) infrastructure was created by using Smart Contracts in the study.
Electronic voting (e-voting) refers to using computers or computerized voting equipment to
vote in an election. Because of the rapid development of computer technologies and
developments in encryption techniques, the infrastructure for e-voting has become more
suitable, even though some applications are a viable alternative for small-scale elections. But
security is the most important element of an election. In this study, the election infrastructure
was created by using accounts of users on the Ethereum network encrypted with
RSA(Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman) algorithm. In the study, of blockchain
technology; it has been determined that blockchain applications can help overcome
difficulties such as protecting privacy, ensuring security, counting and changing votes,
problems arising from spatial dependence, low participation in voting, and transaction speed.
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For a blockchain-based e-voting system to be sustainable, the security of remote participation
must be realistic. As a result, in e-voting; it has been seen that blockchain technology provides
very high security compared to classical web applications.
Keywords: Blockchain Technology, Electronic Voting, Blockchain Applications, E-Voting
1. GİRİŞ
Güven, insan ilişkilerinde ihtiyaç duyulan histir. Güveni oluşturan unsur, tarafların şeffaf
olmasıdır. İlişkilerde şeffaflık, taraflar arasında sağlanırken taraf olmayan kimselerden gizli
kalınmak istenir. Sosyal hayatımızdaki talepler, günümüz teknolojisiyle hayatlarımızın
parçası haline gelen internet ortamında da insanlar tarafından talep edilir. İnsanların
hayatlarını idame ettirmek için güven ve gizlilik duygularından beslenen günlük hayatımızda
karşımıza çıkan; merkez bankaları, noterler, sigortacılar gibi pek çok kuruluş vardır. Günlük
hayattaki kuruluşların internet üzerinde sağlamak maksadıyla çıkılan yolda blok zincir
teknolojisi oluşturulmuş ve pek çok farklı alanda kullanımı için uyum süreçlerine geçilmiştir.
Blok zincirin net bir tanımı bulunmamakla birlikte blok zinciri kavramını; “süreçte yapılan
her bir faaliyete ilişkin verilerin, şifreli bir biçimde, belirli aralıklarla ve kronolojik olarak
kaydedildiği ve her bir bloğun bir önceki bloğun bilgilerini de içerdiği bilgi bloklarının art
arda gelerek oluşturduğu zincir” olarak tanımlamak mümkündür (Mattila, 2016)
Günümüz teknolojisinin hız kazanması veri aktarımını olumlu etkilemiş olsa da taraflar
arasındaki güven problemleri bilgi akışının optimizasyonuna engel oluşturur. Hemen hemen
her sektörde; daha güvenilir ve hızlı işlem, daha hızlı izlenebilirlik, şeffaflık, paylaşılan
bilgiye rahat erişim içeren yeni teknolojilere ihtiyaç duyulur. Blok zincir teknolojisi
problemlere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
Blok zincirinin sunduğu en temel özellikler; verilerin ve işlemlerin şeffaf olması, esnek
olması, ek masraf çıkarmaması, zamandan tasarruf sağlaması ve kullanıcılara güven
şeklindedir. Blok zincir teknolojisinin etkin kullanımı için tüm paydaşların ağda aktif olması,
merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyan sistemin olmaması ve tüm işlemlerin kayıt altına alınması
gibi ihtiyaçların oluşması gereklidir.
Blok zincir, kripto paralar ile finans sektörü başta olmak üzere, pek çok alanda popüler hale
gelmiştir. Günümüzde yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan pek çok işlem (uygulama) için
blok zinciri teknolojisi ile yapılabilirliği hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, sağlık sektörü, tarım ve zirai uygulamaları, enerji
sektörü, müzik endüstrisi, kamu sektörü, finans sektörü, dış ticaret, sigortacılık, muhasebe
sektörü bunlara örnek verilebilir.
Çalışma da amacımız elektronik oylama uygulamasının blok zincir teknolojisi altyapısında
gerçekleştirilmesidir. Araç olarak bahsedilecek teknolojiler kullanılarak iş akışı tasarlanmış
süreçler belirlenerek uygulama kısmında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
2. BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ
Günümüzde teknolojiler bilhassa bilişim teknolojisi hızla ilerlemektedir. Pek çok teknoloji
gibi blok zincirde farklı anahtar konseptlerin oluşması ve süreç içerisinde olgunlaşmasıyla
meydana gelmiştir. Blok zinciri teknolojisi, sağladığı imkanlarla alışılmış pek çok düzeni
kökten değiştirme potansiyeline sahip, devrim niteliğinde bir buluştur. (Dilek, 2018)
Blok zincir Satoshi Nakamoto takma isimle kişi/kişilerin makale bildirisiyle teknoloji
hayatına takdim edilmiştir. Nakamoto yazmış olduğu bildiride herhangi bir finansal kuruluşa
ihtiyaç duymadan uçtan uca elektronik nakit transferinin mümkün olduğunu anlatmakla
başlar. Temel ihtiyaçların uçtan uca bir ağ, özet fonksiyonu kullanılarak yapılan, PoW
konsesnsüs algoritması olduğunu anlatır (Nakamoto, 2008).
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En önemli özelliği bir şirket, banka, devlet tarafından yönetilmeyip yazılım algoritması ile
yönetiliyor olmasıdır. Bildirinin yayınlanması dijital paranın manifestosu sayılmıştır. Blok
zinciri merkezi olmayan doğrulama sistemine sahiptir ve güvenli kayıt depolama özelliği
sunar. Böylelikle değerli varlıkların, araç ve gayrimenkullerin kaydından, doğum, ölüm,
evlilik, diploma gibi belgelerin tutulmasına, finansal belgelerin işlenmesi, saklanması ve
yönetilmesine, yerel ve genel tüm seçimlerin gerçekleştirilebilmesine kadar birbirinden farklı
birçok alanda uygulanabilen kıymetli bir teknolojidir (Gerdan, 2019). Evrensel açık hesap
defteri diyebileceğimiz blok zincir teknolojisi, dijital kimlik üzerinde bugüne kadar
görülmemiş kontrol imkânı sağlamaktadır (Dilek, 2018).
Blok zincir, merkezi olmayan ağ içerisindeki bir grup kullanıcının yönettiği; zaman etiketli
kayıtların depolandığı, güvenli blokların zincir halinde bir araya gelmesidir. Blok zincir;
ağdaki her bir kullanıcının zincirdeki verilere erişebildiği merkezi olmayan dağıtık
defterlerdir. Blok zincirindeki her türlü verinin şifrelenmesi işlemi kriptoloji teknikleri
kullanılarak yapılır. Şifreleme, blok zinciri sisteminin güvenliğini oluşturur.
Blok zincir teknolojisi merkeziyetsizdir. Merkeziyetsizlikten kasıt kontrolün tek bir merkezde
toplanmamasıdır. Her işlemin doğruluğu madenciler tarafından sağlanmaktadır. Ağdaki
herkes madenci olabilir. Doğrulama mekanizması için ağa katılan katılımcıların çoğunun
işlem doğruluğunu teyit etmesi gerekir böylelikle konsensüs kararına bağlı olarak zincire blok
eklenilmesi mümkün olur.
Blok zincir ölçeklenebilirdir. Her türlü ağ ölçeğinde aynı etkinlikte çalışabilir. Büyük
ağlardaki, fazla sayıda oluşacak olan transaction için de az miktardaki transaction içinde aynı
etkinlikte ve performansta çalışabilir.
Blok zincirdeki güvenlik, saldırılara karşı korunmayı ifade eder. İçerisinde bulunan şifreleme
algoritmaları ve konsensüs algoritmaları ile saldırılar için oluşabilecek zafiyetler bertaraf
edilmiştir.
Bilgileri şifrelemek ve kimliği doğrulamak için kullanılan sistemde iki anahtar vardır
bunlardan birisi ortak anahtar(public key) diğeri ise özel anahtar(private key)’dır. Ortak
anahtar, herkes tarafından bilinir ve ağdaki herkes o kullanıcı ile iletişime geçmek için ortak
anahtarını kullanırken, özel anahtar sadece sahibi tarafından bilinir ve kişinin işlemlerinin
gizli kalabilmesini sağlar. Asimetrik şifrelemenin anahtar yapısı iletişime geçmek isteyen
birbirlerini tanımayan iki kişi için kimlik doğrulamalı iletişim kurabilmenin yolu olmuştur.
Bu iki anahtar matematiksel olarak birbirine bağlıdır ve kişi kendi açık anahtarıyla şifrelenmiş
veriyi sadece kendi özel anahtarıyla çözebilir. Kendisine ait sayısal imzaları da özel
anahtarıyla oluşturabilir. Açık anahtarla, bilgiler sadece gizli anahtarın sahibi tarafından
çözülebilecek şekilde şifrelenebilir ya da gizli anahtar sahibinin dijital imzasının ve
dolayısıyla kimliğinin doğruluğu kontrol edilebilir.
RSA algoritması, Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman tarafından 1978’de
bulunmuştur. Tam sayıları çarpanlarına ayırmanın algoritmik zorluğundan faydalanır,
problemi daha zor hale getirmek için büyük iki asal sayıyı kullanır. Sadece sayıları bilen kişi
şifreyi çözebilir aksi halde çözümü bulmak mevcut teknoloji ile mümkün gözükmemektedir.
Mesaj özütü algoritmaları giriş verisinin ne kadar uzun veya kısa olduğuna bakmaksızın sabit
uzunlukta çıktı üreten algoritmalardır. Algoritmaların yapısı tek yönlü olması sebebiyle
orijinal metne dönmek imkansızdır. Girdi verisindeki her değişiklik hatta kullanılan boşluk
bile değişmesi halinde farklı değer sonuç olarak çıkmaktadır. Algoritmalar genellikle sayısal
imzalarda kimlik doğrulamada ve güvenli mesaj iletiminde ise mesaj doğrulamada kullanılır.
Algoritmalar örnek olarak MD5, SHA-1, RIPEMN, SHA256 verilebilir.
Algoritmalardan temelde istenilen hiçbir zaman iki metnin özet değerinin aynı olmaması yani
çakışmamasıdır. MD5 ve SHA-1 bu beklentiyi sağlayamamaktadır.
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Bu sebeple artık kullanım için tercih edilmemektedirler. Kripto para sistemlerinde ve kimlik
doğrulama sistemlerinde çakışma olmaması ve problemin çözümünün çok zor olması
sebebiyle SHA-256 kullanılmaktadır.
1992 yıllında Bayer, Haber ve Stornetta özet değerlerini ve Merkle ağaçlarını kullanarak
dağıtılmış sistemlerde verilere zaman damgası eklemek için bağlantılı veri blok zinciri fikrini
ortaya atmıştır (Bayer, Haber, & Stornetta, 1992). Amaç dijital dokümanların zaman damgalı
ve değiştirilemez şekilde saklanabilmesidir. Kısaltması DLT olan teknoloji, verilerin ağ
üzerinde bulunan birden fazla alanda erişilebilir, güncellenebilir, doğrulanabilir olmasını
sağlayan merkeziyetsiz teknolojik alt yapıdır. Merkeziyetsiz yapılarda otoriter kontrol
mekanizması olmadığı için işlemlerin fikir birliği ile sağlanması mühimdir. DTL, daha
sonraki süreçte aktif olarak kullanımı tercih edilmese de kripto paraların gelişimiyle uygulama
sahası bulmuştur.
Blok zincir ağında fazla sayıda katılımcı olabilir. Herkesin kendi başına karar alması
mümkündür ancak yönetilebilir değildir. Yönetimi kolaylaştırmak için bireyselden ziyade
grup olarak karar almak gereklidir. Karar almaktan kasıt gelecek bloktaki işlemin zincire
alınıp alınmamasıdır. Kararı vermemizi sağlayan yapı konsensüs algoritmalarıdır.
Algoritmaların karar verme süreci, sadece çoğunluğa ayak uydurmak değil herkese faydalı
olan sonucu sağlamaktır. Blok zincir fikir birliği modelleri, çevrim içi dünyada eşitlik ve
adalet yaratma yöntemidir. Ortak fikir birliği algoritmaları, merkezi olmayan ağların hayata
geçirilmesini sağlar. Çünkü ancak böylelikle katılımcıların birbirlerine güvenip güvenmediği
önemli olmayan hale gelir. Konsensüs algoritmalarıyla belirli prensiplere uymaları ve
anlaşmaya varmaları gerekir (Bano, ve diğerleri, 2017)
Blok zincirde kullanılan önemli fikir birliği algoritmalarından bazıları, İş İspatı (PoW),
Teminat Kanıtı (PoS), Yetki İspatı (PoA), Kapasite Kanıtı (PoC), Yanma Kanıtı ( PoB), Bilgi
Kanıtı (PoK) ve Pratik Bizans Hata Toleransı (PBFT) .
3. ELEKTRONİK OYLAMA
Seçim; herhangi bir konu için farklı alternatifler arasında kişinin kendi istekleri doğrultusunda
istediği alternatifi belirtmesidir. Kurumlarda, kuruluşlarda ya da ülkelerde yönetilen, katılan
ya da işi sürdüren tarafların belirli hususlarda fikrini belirtmenin demokratik şeklidir seçim.
Seçim sürecinin elektronik ortama taşınmasının gerçek zamanlı oy verme, oy sayma,
mekandan bağımsız olmak gibi pek çok avantaj sağlamaktadır (Irimia, Iftene, & Gifu, 2021).
Seçimlerin internet üzerinden yapılması için daha önceki zamanlarda da çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Pek çok uzman, anayasal hakkı güvence altına almanın tek makul yolunun fiziki
oylama olduğunu düşünüyor. Ancak gelenekse oylama yöntemi de bazı güvenlik açıkları
doğurur. Teknolojik gelişmeler insanların çevrim içi olarak oy verme isteklerini arttırmıştır.
Her iki seçim türünde de sahtekarlık yapmak mümkündür. Kuzey Carolina'daki 2019
seçimlerinde oy sahtekarlığı tartışmasını ve Georgia'daki 2017 seçimlerinde sunucu silmeyi
tartışması son zamanlardaki yaşanan birkaç örnektendir. Bu örnekler seçmenlerin yetkililere
olan güven eksikliğini artırmaktadır (Irimia, Iftene, & Gifu, 2021).
Blok zincir teknolojisinin gelişimiyle, pek çok merkezi olmayan sistem ve uygulama
geliştirildi. Küresel popülaritesi olan ilk uygulama Bitcoin’dir. Bitcoin ağa katılan herkesin
aynı haklara sahip olduğu, uçtan uca ödeme sistemidir.
Ağ içinde bir merkezin olması her işlemi onun kontrol etmesi, herkese onun yetki vermesi; ağ
içerisinde yer alan diğer kullanıcıları her anlamda sınırlandırır. Merkezin her türlü işlemin
yapımına kendisinin karar vermesi ise ağa katılan diğer düğümlerin sistemde yapılan işlere
güvenmesini zorlaştırır. Çünkü merkez istediği sahtecilik türünü ya da kendi çıkarları
doğrultusunda işlemleri manüple etmeyi gerçekleştirebilir.
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Blok zincirin merkeziyetsizlik özelliği ve bunu sağlayan alt yapı olan DLT ve DLT’nin
sağladığı güven ile Ethereum ağını uygulanması ve ağa akıllı kontratların dahil edilmesi, pek
çok işlemin blok zincirle yapımını mümkün kıldı.
Dijital anlamda ilerlemiş ülkeler arasında olan, dijital okur-yazar nüfusa sahip ve az nüfuslu
bir ülke Estonya, karar alma bağlamında dijital dönüşümü kullanarak ilk e-oy sistemini
uygulayan ülkedir. 2005 yılı yerel seçimlerinde kullanılan e-oy daha sonraki süreçte 2007
yılında genel seçimlerde devam etmiştir. E-oy katılımı için vatandaşların elektronik kimlik
tespitini sağlayan ve dijital imza veren bir kimlik kartına sahip olmak gerekmektedir (Vural
Dinçkol & Işık, 2019).
Bahsi geçen e-oy’u tanımlamak gerekirse; elektronik cihazların desteklediği oylamadır. Seçim
süreçlerini basitleştirerek hızlandırmak mümkündür. Buna ilaveten maliyeti azaltarak oy
sonuçlarını daha hızlı almamız da mümkündür. İnternet üzerinden yapılacağı için daha fazla
katılımcı sağlayabilir.
Estonya örneğinde, sistem uzaktan oylamaya izin verir ve kullanıcıları uzaktan sistem girişi
için doğrulamak gerekir. Vatandaşlar içerisinde sertifikalar ve özel anahtarlar sayısal imzalar
içeren çipli kimlik kartlarına sahiptir. Bu bilgiler pinlerle korunur ve bu pini sadece
vatandaşın kendisi bilir. Böylece oy verenin kimliğini doğrulanır. Sonraki süreçte oy verilir.
Sistemdeki sunuculardan biri kullanıcının şifreli oy pusulasıyla birlikte veriyi tutarken diğer
sunucu ise oy pusulalarını saymaktan sorumludur. Bu yapı sayesinde oy verenin kişisel
bilgilerine dokunmadan oy pusulalarını deşifreleyebiliriz. Buna rağmen bu iki sistem iş birliği
potansiyel seçmenleri ortaya çıkarabilir. Bu durumda, anonimliği korumak zorlaşır hatta bu
husus sistemin zayıf yönü haline gelir (Pospietch, Marianski, & Kedziora, 2021).
Günümüzde blok zincir teknolojileri kullanan Polys, Voaltz gibi pek çok oylama sistemi
geliştirilmiştir hatta oylama sistemleri, küresel boyutlu olarak dolandırıcılık girişimlerinin
hedefidir.
İnternet üzerinden oy kullanma elektronik oy kullanmadır ve posta yoluyla oy kullanmaktan
farklıdır ve bu yolla 1997’den beri oy kullanımı mümkündür. Hatta 90’lı yıllarda internet
üzerinden oy kullanılmasına izin veren ilk ülke olmak için siyasi yarış içerisinde olan ülkeler
mevcuttur (Vural Dinçkol & Işık, 2019) .
Oylamanın elektronik olarak yapımı kullanım şekline göre üç çeşittir. Bunlardan ilki bir
merkezde, bağlantının sadece oy verme istasyonundan seçim merkezine olacak şekilde
internetin kullanıldığı, halka açık bir bilgisayarda yapılmaktadır. Seçim bilgisayarlarının
kontrolü, kimlik belirleme ve doğrulama, oy kullanma süreçlerindeki oluşacak problemler
yetkililer tarafından kontrol edilir. Ağ bağlantısının yalnızlaştırılmasıyla güvenlik sağlanır
(Vural Dinçkol & Işık, 2019) .
İkinci tür oy şekli kiosk oydur. Seçmenler belirli halka açık kütüphane, alış veriş merkezi,
okul gibi ortamlarda bulunan özel bilgisayarlarla oy kullanım sürecine katılır. Ancak bu tür oy
sistemleri kamu kurumlarınca kontrol edilememektedir. Dolayısıyla kimlik doğrulama
sistemlerinin karmaşık olması gerekir. Dijital imza, akıllı kart ya da parmak izine ihtiyaç
duyulabilir.
Üçüncü tür ise internet üzerinden evde ya da bulunduğun konum itibarıyla yapabileceğin
oylamadır. İnternet mevzu bahis olduğu için pek çok riskte beraberde gelirken günümüz
internet mimarisinde ki uygulamaların tek merkezli olması bu sistemlere güveni
azaltmaktadır. Güveni sağlayabilmek için merkezi olmayan uygulamaların yapımını sağlayan
teknoloji olarak blok zincir süreci elektronik ortama taşımak için en elverişli yöntem haline
gelmiştir.
Elektronik oylama yapan uygulamadan fonksiyonel olarak beklentiler 3 temel gereksinim
altında toplanılır (Irimia, Iftene, & Gifu, 2021).
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1.Ölçeklenebilir, yüksek performanslı, farklı ve güvenli doğrulama sistemleriyle entegrasyonu
kolay bir çözüm sunmak
E-oylama sisteminin ölçeklenebilir olması, oylama sisteminin küçük yerel işlerle başlayarak
milyonlarca seçmenin katılacağı bir seçim haline getirilebilmesidir. Her durumda aynı etki ile
çalışması beklenir.
Beklentiler arasında giren yüksek performans, uygulamanın kullanıcının bekleme toleransını
aşmayacak şekilde tasarlanması gerekliliğidir. Hız artırımı sağlarken sistem güvenliği ve
gizliliğinden de ödün verilmemesi e-oy uygulama noktasında önemlidir.
Güvenli doğrulama sistemlerinin ilk adım olan kimlik doğrulama sistemi, uygulama
güvenliğinin önemli bir kısmını oluşturur. Daha sıkı bir güvenlik olması açısından göz veya
yüz tanıma, parmak izi, avuç izi ses gibi biyometrik doğrulama sistemleri tercih edilir.
Doğrulama sisteminin bir diğer adımı da oy doğruluğudur. Uygulamalar için kritik olan bir
donedir. Uygulamada kullanılan tasarımlara göre metot belirlenebilir ama bu aşama her
uygulamada kontrol edilmelidir.
2. Yüksek kaliteli oylama için: anonimlik, şeffaflık, güvenlik ve kullanımı kolay sağlamak
Veri tabanlarında seçmenin hangi adaya oy verildiği bilgisi bilinmemeli bu konuda
anonimliğin sağlanması gerekir. Bunu sağlarken her uygulama farklı bir algoritma
tasarlamaktadır. Ancak bu husus çok önemlidir.
Şeffaflıkta ise seçim sonuçlarının ve seçim sürecinin her aşamasının insanlarla etkileşim
içerisinde sürdürülmesi sırasında istenir.
Güvenlik, seçim için uygulanmasın yüklenmesinden oy sonuçlarının açıklanmasına kadar ki
süreçte kullanılan teknolojilerde, araçlardan, konsensüs algrotimalarından, utygulama
algoritmalarına kadar tüm aşamada kendine yer edinmesi gereken bir unsur olarak görülür.
Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere göre teknoloji okur-yazarlığı zayıf
ülkelerdendir. Oy verme hakkı herkeste bulunduğundan dolayı her seçmene hitap eden,
herkesin kolaylıkla kullanabildiği bir uygulama olmalıdır.
3. Herkesin erişmesi için platform bağımsız olmak
Yapılan seçim uygulamaları, bilgisayarların işletim sistemlerinden, cep telefonlarının işletim
sisteminden daha doğrusu kişiler arası farklılık gösteren tüm değişkenlerden bağımsız olarak
tasarlandığı sürece tüm seçmenlere hitap edebilir hale gelir.
Elektronik oylamanın avantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Seçim maliyetini azaltır

Seçim sürecinin hızlandırır

Seçime katılımı artırır

Posta sistemiyle katılımdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Oylar değiştirilebilir

Zamandan kazanç sağlar

Güvenlik
Elektronik oylamanın dezavantajlarını ise şu şekilde özetleriz:

Anonimliği sağlanamaması durumunda mahremiyet sıkıntısı

Blok zincir teknolojisinin yeni olması ve tam anlamıyla sonuçlarının ön görülememesi

Güvenlik

Kişinin oy baskısıyla oy verip vermediği bilinemez

Yanlış kurgulanmış seçim süreçli uygulamalar

Ölçeklenebilir sistemlerin oluşturulması çok zordur.

Veri bütünlüğünün sağlanması

Eğitimsiz seçmenler
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Özel BT becerileri
Açıklıklar, Zafiyetler
Uygulamaların maliyeti ilk etapta fazla olabilir

3.1. E-Oylama Platformlarına Genel Bakış
Blok zincire dayalı büyük ölçekli e-oylama sistemleri bağlamında mevcut çözümleri ve
süreçlerine örnekler aşağıda verilmiştir.
3.1.1. I-Voting
Internet Voting veya I-Voting, insanları yönetişim sürecine dahil etmeye basit ve kolay bir
şekilde yardımcı olan çözümdür. 2000 yılından beri kullanılmaktadır ve yöntemi ilk kullanan
ABD olmuştur. Sonrasında oylama yöntemini kabul ederek kullanmak isteyen ülkeler
Estonya, Fransa, İsviçre, Kanadadır. Ancak sadece Estonya, I-Voting sistemini tamamen
kullanan lider ülkedir. 2005 yılında ulusal seçimler, 2007 parlemento seçimleri, 2011’de
Riigikogu seçimleri ve son olarak 2015’te parlamento seçimleri olmak üzere pek çok seçim
yapmıştır. İnternet oylamanın temel işlevi dünyanın herhangi bir yerinden kullanıcının
seçmek istediği kişiye oy verebilmesidir. 2011 Riigikogu Seçimlerinde test sistemi yetersiz
olduğu için seçim sırasında şema ve yasal konular hakkında çeşitli açıklıklar yaşandı. IVoting için bir araştırma programı önerildi. Oylama sistemini uygulamak için, oylama
şemasının teorik güvenliği ile uygulama arasındaki en iyiyi bulmak zorundadır.
Estonya çözümü basit, zarif ve güvenlidir ve seçmenlerin oylama öncesi dönemde istedikleri
kadar oturum açmasına ve oy kullanmasına olanak tanır. Başka bir deyişle, bir seçmenin
oyunu daha sonra değiştirme seçeneği her zaman vardır. Temel olarak, seçmen bir kimlik
kartı veya mobil kimlik kullanarak sisteme giriş yapar ve oy kullanır. Önemli olan, oy sayımı
için Ulusal Seçim Komisyonu'na ulaşmadan seçmenin kimliğinin oy pusulasından çıkarılması
ve böylece anonimliğin sağlanmasıdır. I-voting çözümü çok gelişmiş olsa da anonimliği
sağlama noktasında açıklıkları vardır. Hem verilerin hem de oylama sisteminin bir sunucuda
olması, tek bir nokta sunan hala zayıf bir nokta. Tek sunucu üzerinden hizmet verilmesi çeşitli
saldırılara sebebiyet verir. En popüler saldırı tipi DDOS saldırılarıdır. Uygulama
yapılabilecek diğer saldırı türleri ise seçmenin kullanacağı cihazda bulunan kötü amaçlı
yazılımlar kullanıcının oy vermesini izleyerek, oyu değiştirip gönderebilir. Diğer bir senaryo
saldırganın direkt sunucuyu etkilemesi ve oyları çalmasıyla sonuçlanabilir (Irimia, Iftene, &
Gifu, 2021).
3.1.2. Voaltz
Ulusal seçimler için kullanılmak amacıyla bir Boston firması tarafından geliştirilen Voaltz,
2018 yılında Amerika fedaral seçimlerinde yüksek oranda kullanılmıştır. Voaltz seçmenin
kimlik fotoğrafını, seçmenin göndereceği kısa bir öz çekim videosuyla karşılaştırarak kimlik
doğrulama yapar. Arka planında kapalı ve izin verme sistemine sahip bir blok zincirin alt
yapısında sanal oy sandığına sahiptir. İşletmeler için güvenilir bir kimlik platformu olan
Jumio, kimlikteki yüzün fotoğrafını kısa video ile eşleşip eşleşmediğine karar vermek için
makine öğrenimi yüz karşılaştırma yazılımı kullanır. Eğer yüzler eşleşirse kullanıcı
yetkilendiriliyor ve isim, adres gibi tüm önemli bilgileri seçmen bilgisi olarak Voaltz’a
gönderiliyor. Eğer yüz eşleşmesi yapılamazsa; eşleşmeye çalışılan işlem bilgisi tutulur.
Görüldüğü üzere Voaltz kimlik denetimi için pek çok yeter şarta sahiptir. Buna rağmen dikkat
edilmesi gereken hususlar; kapalı blok zincir temelli olması ki şeffaflıktan ziyade güvenlik
isteyen bir yöntemdir. Voaltzdaki diğer husus yetkilendirmenin video ve resim eşleşmesi ile
yapılsa bile seçmenin bir başkasının askısı altında işlemi yapıp yapmayacağı asla bilinemez.
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Diğer bir senaryo ise oyların anonim olabileceğinin herhangi bir garantisinin olmamasıdır.
Seçmen oyunu görebilen başka insanlarla çevrili olabilir.
Sunulan platformlar, test edenler tarafından başarıyla kabul edilmiştir ve kullanan seçmenlerin
değerlendirmesi faydalı olduğunu göstermiştir. Blok zincir teknolojisine karşı muhalif sesler
olsa da eleştiriler genellikle yazılım hatalarıyla ilgilidir. Hatalar daha çok kriptografik ve
konfigürasyon hataları, altyapı problemleri, web ve mobil uygulama açıkları üzerinedir
(Irimia, Iftene, & Gifu, 2021)
Bu iki uygulama örneğinden yola çıkarak, elektronik oylama platformlarının entegre
güvenliğini sağlaması ve blok zincir tabanlı e-oylama sisteminin ölçeklenebilirliğini ve
performansını artırması gerekliliği gözlenmiştir. Amaç kullanıcıların her yerden oy
kullanmalarına izin vererek kullanıcı katılımını en üst düzeye çıkarmak için internet tabanlı
bir oylama sistemi elde etmektir. Platformlarda seçmenlerin kimliğini güvenli bir şekilde
doğrulamak için bir web ara yüzü ile birlikte blok zincir teknolojisine dayalı bir sistem
mimarisi aranmaktadır.
Günümüzde webde çalışan her türlü uygulama yukarıdaki şekilde gösterilen akış içerisinde
çalışmaktadır. İstemcinin tarayıcı üzerinden bir istek yollamasıyla ilgi sunucuya istek gelir.
Şekilde de görüldüğü üzere tek merkezde toplanmış bir web sunucu ve veri tabanı vardır.
İlgili istek içeriği sunucu tarafından çalışan yazılım paralelinde sonuçlanarak istemci
tarayıcısına cevap gönderilir.
Elektronik oylamanın günümüz web uygulamaları alt yapısıyla oluşturulduğunu düşünürsek,
herkesin gönderdiği oy tek bir sistem üzerinden çalışan seçim süreci algoritmasına
gönderilecek ve tüm oylar tek merkezi veri tabanında saklanacaktır. Dolayısıyla merkezi
sunucu ve veri tabanın vardır ve sunucu ya da veri tabanına sahip olan taraf seçmen oylarıyla
ve seçim yöntemiyle istedikleri şekilde manüplasyon sağlayabilirler. Çünkü oyları ve seçim
yöntemini onlardan başka kimse bilmeyecektir. Bir diğer senaryo da sunucunun ya da veri
tabanının olası saldırı ya da fiziki olarak zarar görmesiyle yapılan seçimin sağlığı tehlikeye
girmesidir.
Blok zincir tek merkezlikten kaynaklı problemi çözerek seçim sistemini daha güvenilir hale
getirir. DLT ile oylar defterlere yazılarak, sonraki süreçte bunların madenciliği yapılıp
doğruluk teyitleri doğrultusunda bloklara alınır. Ethereum ağı bize iki kolaylık sağlamıştır.
Bunlardan ilki aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere tüm düğümlerin bir biri ile uçtan uca bağlı
olmasıdır. Diğeri ise ağ içerisinde kullanıcı için esneklik sağlayan akıllı kontratlardır. Akıllı
kontratlar sayesinde seçim yöntemi belirlenir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere her
kullanılan oy ağdaki tüm düğümlere iletilir ve onlar tarafından doğrulanır. Hem oyların hem
de kontratların zincirde blok olarak yer alması ve ağ içerisindeki her düğümün eklenen her
bloğu kendi zincirine de eklemesi günümüz web istek ve cevaplarının sağlayamadığı güveni
sağlar. Tek merkez olmadığı için merkezi sunucuya sahip olan taraf ve manüplasyonu
senaryosu böylece önlenmiş olur. Ayrıca seçim yöntemi olan kontratlarda zincirin bir parçası
olduğu için sistemde değiştirilemez. Kişinin verdiği oy bir blok olarak zincirde yer alacak ve
başkası tarafından değiştirilemeyecektir. Kişi kendi oyunu değiştirse dahi, bu değişiklik yeni
bir blok olarak sistemde yer alacaktır.
4. UYGULAMA VE SONUÇLAR
Bu bildiride blok zincir teknolojisinin elektronik oylama sürecine uygulanması hususunda bir
çalışma yapılmıştır.
Elektronik oylama sürecinde blok zincirin kullanım sebeplerine aşağıda yer verilmiştir.

Dağıtık veri tabanı

Uçtan uca ağ yapısı
1548

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com


Her blok bilgisinin herkes tarafından tutulması

Değişiklik yapımına izin verilmemesi

Değişikliklerin yeni blok olarak tutulması

İnternet üzerinden oylama sürecinin yapımını mümkün kılması

Akıllı kontratlar ile seçim yönteminin herkes tarafından bilinmesini sağlar
Merkezi olmayan uygulama geliştirmek için kullanılan bağımlılıklar şu şekildedir:
Truffle: Ethereum ağında merkezi olmayan uygulama geliştirmek için yazılmıştır. Solidity
dilinde akıllı kontratlar yazmak, akıllı kontratları test etmek, sisteme yükleme için araçlar
sağlar ve istemci taraflı uygulama geliştirmemizi de sağlar.
Node.js: Açık kaynak kodlu sunucu tarafında çalışan ve ağ bağlantılı uygulamalar için
geliştirilmiş ortamdır. Java script ile yazılır.
Ganache: Yerel bir blok zincir ağı ve belleği oluşturmamızı sağlayan ortamdır. Kurulumunda
içerisinde yeterli miktarda ETH olan 10 test hesabı sağlar.
Html: Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Web
sayfalarının içeriğini temel olarak tanımlar. Etkişleşim ya da dinamiklik sağlayamaz.
Java Script: Web tarayıcısının kullanıcı tarafında çalışan yüksek seviye bir dildir. Web
sayfalarını daha dinamik ve etkileşimki hale getirir.
Css: Html’e olarak geliştirilmiştir. Metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar
sunun bir dildir.
Metamask: Tarayıcı uzantısıdır ve istemci tarafının blok zincir ağına katılımını sağlamaktadır.
Tarayıcının ağa katılımı yetmez ağ üzerinde yeterli işlemi yapabilmesi için Ganach hesabının
aktarılacağı ağ hesabında yeterli ETH miktarının olması gerekir.
React: Kullanıcı arayüzü oluşturmaya yarayan açık kaynak kodlu bir java scrip
kütüphanesidir.
Solidity: Akıllı kontrat yazmak için geliştirilmiş nesne yönelimli dildir.
Uygulamanın çalıştırılabilmesi için öncelikle blok zincirin oluşturulduğu Ethereum ağına
katılmak gereklidir. Ağı oluşturma ve bu ağdaki hesapta (yazma işlemi) oy verme ve kontrat
yükleme işlemini gerçekleştirmek için gerekli test hesaplarında ETH olmasını bize Ganache
uygulaması sunar. Akış Şekil1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Uygulama akış diyagramı
Ağa katılan kullanıcılar cüzdanları ile tarayıcıya bağlandıktan sonra çalışan uygulamadan
izinli kullanıcı olduğu sürece oy verme sürecine başlayabilir. Kullanıcı oy verdikten sonra oy
kontrolü sağlanır ve istenilen formatta oy alındıktan sonra kişinin sonuç görme sayfasına
yetkisine göre sayfa yüklemesi gerçekleşir.
Ganache uygulamasının vermiş olduğu hesaplar Şekil2’de verildiği üzeredir. Toplamda 10
adet içerisinde 100 ETH bulunan hesap açık ve özel anahtarı verir. Ağ üzerinde kişileri açık
adreslerinden tanımaktayız. Ağa bağlanmak isteyen kişi özel anahtarını kullanarak bunu
sağlamaktadır.
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Şekil 2. Ganache uygulama test hesapları
Ganache uygulaması farklı işlemler için farklı bölümler açmıştır. Blok zincir ağındaki blok
bilgilerini gösteren ekran: Şekil 3’tedir. Her bir blok transaction içerir ve her değişiklik bir
transaction olarak zincirde tutulur. Transaction yapabilmek için yapan kullanıcının bir miktar
komisyon ödemesi gerekmektedir.

Şekil 3. Ganache blok bilgisi ekranı
Ganache içerisinde ağ yönetimini kolaylaştırmak için Kontrat bilgilerini gösterir ekran Şekil
4’te verilmiştir. Ayrıca eventleri ve deploymentları da yönetmek için uygulama ekranları
vardır.
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Şekil 4. Ganache akıllı kontrat işlemleri
Uygulamaya bağlanan istemci metamask cüzdanındaki hesap üzerinden uygulamayı
yönlendirir. Uygulama çalıştırıldığında sayfanın yüklenmesine kadar geçen süre içinde arka
planda kimlik kontrolü uygulamaktadır. Kişinin ağda izin verilen kişiler arasında olup
olmadığı uygulama açma için gerekli adımdır. Daha sonraki süreçte kişinin oy verme ekranına
bağlantısı sağlanır. Seçmen adaylar içerisinden tercihi olan adayı belirterek oy verme işlemini
tamamlamak için talepte bulunur. Oy vermenin sağlanması için kişinin hesabında yeterli ETH
olup olmadığı kontrolü edilir. Adayların doğruluğu kontrol edilir. Belirtilen adaylardan birisi
olmaması halinde ya da yeterli oy bulunmaması halinde oy verilemez. Bir sonraki adımda
geçerli oyu kullanan kişi ise otomatik olarak seçim sonucu sayfasına yönlendirilerek adaylara
verilen oyların bilgisi alınır. Başarılı oy veremeyen kimsenin ve oy vermemiş kimsenin
sonucu görme yetkisi yoktur.
5. SONUÇ
Bu çalışmada, blok zincir temelli bir elektronik oylama uygulaması tasarlanarak
gerçekleştirilmiştir. Akıllı Kontratlar, blok zincir ağ ve veri tabanı kullanılarak elektronik
oylama (seçim) alt yapısı oluşturulmuş ve e-oylama için alt yapı tasarlanmıştır. Çalışmada
oluşturulan seçim altyapısı; ethereum ağındaki kullanıcıların, RSA (Ron Rivest, Adi Shamir,
and Leonard Adleman) algoritmasıyla şifrelenmiş hesapları kullanılarak oluşturulmuştur.
Sonuç olarak, blok zinciri teknolojisinin; blok zinciri uygulamalarında gizliliğin korunması,
güvenliğin sağlanması, oyların sayılması, değiştirilmesi, mekânsal bağımlılıktan doğan
sıkıntılar, oy vermeye katılımın azlığı ve işlem hızı gibi zorlukların üstesinden gelinmesine
yardımcı olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, e-oylama altyapılarında blok zincir teknolojisinin,
klasik web uygulamalarına göre oldukça yüksek güvenlik sağladığı görülmüştür.
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HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA YAPILAN PALYAÇO ETKİNLİĞİNİN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER
SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağılığı ve
Hemşireliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2984-4306
ÖZET
Bu araştırma hastanedeki çocuklara yapılan palyaço etkinliğinin üniversite öğrencilerinin
duyguları üzerine etkisi değerlendirmek için amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel
olarak hazırlanmış fenomenolojik tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma bir hastanede
üniversite öğrencilerinin palyaço kostümü giyilerek çocuklarla eğlenceli bir zaman
geçirilmesi için üniversite öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi araştırmaya
katılmaya gönüllü öğrenciler oluşturmuştur (n=42). Araştırma verilerinin toplanmasında
“çeşitleme” (triangulation) tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar hem görüşme hem de gözlem
yöntemlerini kullanarak verileri “yarı yapılandırılmış görüşme soruları” ile toplamıştır. Nitel
olarak hazırlanan görüşme sorularının analizinde “içerik analizi” yapılmıştır. İçerik analizinin
ilk aşaması olan verilerin kodlanması aşamasında uygun kodlar oluşturuldu. Bu amaçla, veri
setinde yazılan ifadeler tekrar tekrar okundu, aynı, benzer ve farklı ifadeler gruplandırıldı.
Gruplandırılan ifadeler kendi içinde tekrar değerlendirildi ve en çok tekrarlanan ifadeler
belirlenerek araştırmanın ana temaları oluşturuldu. Gruplandırılan veriler “öğrencilerin
yaptıkları palyaço etkinliği ile ilgili yaşadıkları duygular” olmak üzerek bir ana temada
toplandı. Araştırma doğrultusunda öğrencilerin tamamının yapılan etkinlikten memnun
oldukları, hem kendileri hem de hastanedeki çocukların çok mutlu olduklarını ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin yaşadıkları duygulardan bazıları: katılımcı 5 “Hemşireliğin sadece
hasta bakmak olmadığını sağlıklı bireyi de ruhsal yaklaşımı da özellikle çocuğa yaklaşımı
doğru ve güzel bir şekilde ifade edebildiğimizi düşünüyorum.”, Katılımcı 18 “Hastanede
yatan çocuklar için oldukça eğlenceli bir etkinlikti. Çocuklar ile birlikte bizlerde çok eğlendik.
Çocukların yüzlerindeki kocaman gülümse bizlerin yaşadığı mutluluğu daha da arttırdı.”,
katılımcı 23 “Başta bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere öncülük eden selver hocama
teşekkür ediyorum.Gerçekten çok eğlenceli bir o kadarda yararlı bir etkinlik oldu çocukların
yüzünde ki tebessüme katkımız olduysa ne mutlu bize” katılımcı 35 “Hastanede sıkılmış
çocuklar o kadar çok mutlu oldular ki onların mutluluğunu gördükçe içim ısındı” şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Hastanedeki çocuklar, palyaço, üniversite öğrencileri.
THE EFFECT OF THE CLOWN ACTIVITY ON THE EMOTIONS OF THE
UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
This research was carried out to evaluate the effect of the clown activity on the emotions of
university students in the hospital. The research is a qualitative phenomenological type
descriptive study. The research was carried out with university students in a hospital to have a
fun time with the children by wearing clown costumes. The sample of the study consisted of
students who volunteered to participate in the research (n=42). Triangulation technique was
used to collect research data. The researchers collected the data with "semi-structured
interview questions" using both interview and observation methods. In the analysis of the
interview questions prepared qualitatively, "content analysis" was carried out.
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Appropriate codes were created at the stage of coding the data, which is the first stage of
content analysis. For this purpose, the expressions written in the data set were read repeatedly,
the same, similar and different expressions were grouped. The grouped statements were reevaluated within themselves and the most repeated statements were determined to form the
main themes of the research. The grouped data were gathered under a main theme: “the
feelings of the students about the clown activity they did”. In line with the research, all of the
students stated that they were satisfied with the activity, and that both they and the children in
the hospital were very happy. Some of the feelings experienced by the students: Participant 5
“I think that we can express the healthy individual and the spiritual approach, especially the
approach to the child correctly and beautifully, that nursing is not just taking care of the
sick.”, Participant 18 “It was a very fun activity for the children in the hospital. We had a lot
of fun with the kids. The big smile on the faces of the children increased our happiness even
more.”, participant 23 “I would like to thank my teacher selver, who led us in the realization
of this organization. It was a really fun and useful event, we are happy if we contributed to the
smiles on the faces of the children” participant 35 "Children who were bored in the hospital
were so happy that when I saw their happiness, it warmed my heart".
Keywords: Children in hospital, clown, university students.
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ÇOCUKLARDA İNVAZİV GİRİŞİMLER ÖNCESİNDE NON-FARMAKOLOJİK
AĞRI GİDERME YÖNTEMLERİ
Orhan KARABULUT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Lisans
Üstü Hemşirelik Bölümü
ORCID: 0000-0002-2186-2465
Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER
SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağılığı ve
Hemşireliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2984-4306
ÖZET
Bu derlemede Türkiye’de çocukluk dönemi ağrı yönetiminde invazif girişimlerden önce
kullanılan non-farmakolojik yöntemlerin hemşirelik araştırmalarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu derlemede yıl sınırlaması olmadan “Medline, PubMed, EBSCOHOST,
Google Scholar, Google Akademik”veri tabanlarından Türkçe ve İngilizce “ağrı, kanıt, nonfarmakolojik hemşirelik uygulamaları, çocuk” anahtar kelimeleri ile literatür taraması
yapılmış ve deneysel, randomize kontrollü, meta analiz ve sistematik derleme çalışma
sonuçlarına yer verilmiştir. Çocuklarda ağrının doğru bir şekilde tanımlanması, ağrı
kontrolünü kolaylaştırır. Ağrı çocuklarda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkilediği için
ağrıyı kontrol altına alınması önem arz etmektedir. Ağrının kontrol altına alınması demek
çocuğun rahatlaması, komplikasyonların azaltılması, hastanede yatış süresinin kısaltılması,
fiziksel ruhsal ve sosyal yönden iyilik halinde olmaları demektir. Çocuklarda tanı ve tedavi
amacıyla ağrı ve huzursuzluğa neden olan pek çok ağrılı invaziv girişim uygulanmaktadır. Bu
ağrılı işlemler sırasında uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin ağrıyı azaltmada etkili
olduğu bulunmuştur. İlaç kullanılmadan ağrının kontrolü için yapılan tüm uygulamalar, nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemleri olarak tanımlanmaktadır. Ağrı algılamasını azaltmak
için uygulanan non farmakolojik yöntemler, analjezikler ile birlikte kullanıldıklarında ilacın
etkinliğini de arttırmaktadırlar. Bu yöntemler arasında; Buzzy®aygıtı, sanal gözlük, masaj,
kanguru bakımı, müzik dinletme, dokunma-kucaklama, cenin pozisyonu verme, hipnozlamak,
akupunktur, soğuk-sıcak, uygulama, çevresel uyaranları azaltma ve bireyselleştirilmiş
gelişimsel bakım uygulamaları yer almaktadır. Non-farmakolojik ağrı giderme yöntemlerinde
çocuğun psikososyal bakımının desteklenerek ailenin ve çocuğun güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Non-farmokolojik ağrı giderme yöntemleri çocuğun dikkatinin başka bir
yöne çekilerek, çocuğun dikkatinin ağrıdan uzaklaşıp ağrı dışında bir uyarana odaklaşmasıdır.
Hemşireler tarafından uygulanan ağrılı işlemler sırasında çocuklarda kullanılan nonfarmakolojik yöntemler ağrı yönetimi üzerinde etkili olduğundan klinik alanlarda bu
yöntemlerin uygulanması ve hemşirelerin ağrı değerlendirme skalalarını kullanmaları önerilir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı kontrolü, non-farmakolojik hemşirelik uygulamaları, çocuk
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NON-PHARMACOLOGICAL PAIN RELIEF METHODS BEFORE INVASIVE
INTERVENTIONS IN CHILDREN
ABSTRACT
In this review, it is aimed to examine the nursing studies of non-pharmacological methods
used before invasive interventions in childhood pain management in Turkey. In this review,
without year limitation,literature review was conducted with the keywords "pain, evidence,
non-pharmacological nursing practices, child" in Turkish and English from "Medline,
PubMed, EBSCOHOST, Google Scholar, Google Scholar" databases, and experimental,
randomized controlled, meta-analysis and systematic review study results are included.
Accurate identification of pain in children facilitates pain control. Since pain affects children
physically, mentally and socially, it is important to control pain. Controlling pain means that
relieving the child, reducing complications, shortening the length of hospital stay, well-being
in physically, mentally and socially. Many painful invasive procedures that cause pain and
discomfort in children are applied for diagnosis and treatment. Non-pharmacological methods
applied during these painful procedures have been found to be effective in reducing pain. All
applications for the control of pain without the use of drugs are defined as nonpharmacological pain relief methods. Non-pharmacological methods applied to reduce pain
perception increase the effectiveness of the drug when used together with analgesics. Among
these methods; Buzzy® device, virtual glasses, massage, kangaroo care, listening to music,
touching-hugging, fetal positioning, hypnosis, acupuncture, cold-hot, application, reducing
environmental stimuli and individualized developmental care applications are included. In
non-pharmacological pain relief methods, it is aimed to strengthen the family and the child by
supporting the child's psychosocial care.Non-pharmacological pain relief methods are
diverting the child's attention to another direction and focusing the child's attention away from
the pain and focusing on a stimulus other than pain. Since non-pharmacological methods used
in children during painful procedures applied by nurses are effective on pain management, it
is recommended to apply these methods in clinical areas and to use pain assessment scales by
nurses.
Keywords: Pain, pain control, non-pharmacological nursing practices,child
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SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE SOL DORSOLATERAL PREFRONTAL
KORTEKS VE SAĞ POSTERİOR PARİETAL KORTEKSE UYGULANAN TDCS'İN
BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ
Damla ÖREN
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Programı
ORCID: 0000-0003-0261-6768
Doktor Öğretim Üyesi Miray BUDAK
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Programı
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Programı
ORCID: 0000-0003-0552-8464
Prof. Dr. Lütfü HANOĞLU
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Programı
İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hastaneler Kompleksi, Nöroloji Polikliniği
ORCID: 0000-0003-4292-5717
ÖZET
Giriş: Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu (tDCS), hiperpolarizasyon veya
depolarizasyona karşı nöronal transmembran potansiyelini modüle etmek için kafa derisine
zayıf elektrik akımları göndererek uyarılan beyin bölgelerindeki plastisiteyi değiştiren noninvaziv beyin stimülasyon yöntemidir. Anodal tDCS'in sağlıklı yetişkinlerde dikkat, yürütücü
işlevler ve hafıza yetenekleri üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Klinik ve
deneysel bulgular, Dorsolateral Prefrontal Korteks’in (DLPFC) bilişsel işlevlere aracılık ettiği
konusunda bir fikir birliğine yol açmıştır. Posterior parietal korteks (PPC), planlı hareketler,
uzamsal akıl yürütme, görsel dikkat, görsel olarak yönlendirilen motor planlama, uzamsal
temsil, güncelleme ve şekilsel akıcılık performansı için önemli olan retrospektif kodlamada
rol oynamaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı genç yetişkinlerde sol DLPFC ve sağ PPC’ye uygulanan
tDCS’in bilişsel işlevler üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Yöntem: 18-30 yaş arası 56 birey çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar rastgele olarak sol
DLPFC Grubu (n=19), sağ PPC Grubu(n=18) ve Sham Grubu(n=19) olarak üç gruba ayrıldı.
Katılımcılara 20 dakikalık seanslar şeklinde, hafta içi günlerde olmak üzere 2 hafta boyunca
2mA tDCS uygulandı. Katılımcılar uygulama öncesi ve sonrası Nöropsikometrik Test
Bataryası ile bilişsel işlevler açısından değerlendirildi.
Bulgular: Sol DLPFC Grubunda dikkat, sözel akıcılık, görsel bellek, adlandırmada; Sağ PPC
Grubunda dikkat, sözel akıcılık, görsel hafıza, duygu durumu; Sham Grubunda dikkat, sözel
akıcılık, sözel bellek, adlandırma, görsel-uzaysal işlevlerde istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulundu (p<0.05). Zaman*Grup etkileşim analizinde sözel akıcılık, görsel anlık
bellek ve adlandırma açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0.05).
Post-Hoc analizlerde, sözel akıcılık ve adlandırma açısından Sol DLPFC Grubu lehine, görsel
anlık bellek açısından Sağ PPC Grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark
bulundu(p<0.05).
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Sonuç: Sonuç olarak, sağlıklı genç erişkinlerde sol DLPFC'ye uygulanan tDCS yürütücü
işlevleri iyileştirebilir ve sağ PPC'ye uygulanan tDCS görsel belleği iyileştirebilir.
Anahtar Kelimeler: tDCS, Dorsolateral Prefrontal Korteks, Posterior Parietal Korteks,
Bilişsel İşlev, Yürütücü İşlevler, Görsel Bellek
THE EFFECT OF TDCS APPLIED ON LEFT DORSOLATERAL PREFRONTAL
CORTEX AND RIGHT POSTERIOR PARIETAL CORTEX ON COGNITIVE
FUNCTIONS IN HEALTHY YOUNG ADULTS
ABSTRACT
Background: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is a noninvasive brain
stimulation method that alters the plasticity in the stimulated brain regions by sending weak
electrical currents to the scalp to modulate neuronal transmembrane potential against
hyperpolarization or depolarization. Anodal tDCS has been considered to have positive
effects on attention, executive functions and memory abilities in healthy adults. Clinical and
experimental findings have led to a consensus that the Dorsolateral Prefrontal Cortex
(DLPFC) mediates cognitive functions. The posterior parietal cortex (PPC) plays a role in
retrospective coding, which is important for planned movements, spatial reasoning, visual
attention, visually guided motor planning, spatial representation, updating, and figural fluency
performance.
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of tDCS application on
different cortex regions on cognitive function.
Method: Fifty six individuals aged 18-30 were included in the study. The participants were
randomly divided into the left DLPFC Group(n=19), the right PPC Group(n=18), and the
Sham Group(n=19). 2mA tDCS was applied for 20 minutes on weekdays for 2 weeks. The
participants were evaluated in terms of cognitive functions with Neuropsychometric Test
Battery before and after the application.
Results: There were significant differences in attention, verbal fluency, visual memory,
naming in the Left DLPFC Group; in attention, verbal fluency, visual memory, mood in the
Right PPC Group; in attention, verbal fluency, verbal memory, naming, visuospatial functions
in the Sham Group(p<0.05). In Time*Group interaction analysis, there were statistically
significant differences in terms of verbal fluency, visual immediate memory, and naming
(p<0.05). In Post-Hoc analyses, statistically significant differences were found in terms of
verbal fluency and naming in favor of Left DLPFC Group, and a statistically significant
difference was found in terms of visual immediate memory in favor of Right PPC
Group(p<0.05).
Conclusion: In conclusion, tDCS applied to the left DLPFC may improve executive functions
and tDCS applied to the right PPC may improve visual memory in healthy young adults.
Keywords: tDCS, Dorsolateral Prefrontal Cortex, Posterior Parietal Cortex, Cognitive
Function, Executive Functions, Visual Memory
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GENÇ ERİŞKİNLERDE SOL POSTERİOR PARİETAL KORTEKSE UYGULANAN
TDCS’İN, GÖRSEL-UZAMSAL DİKKAT VE GÖRSEL İKİYE BÖLMEYE
ETKİSİNİN EEG OSİLASYONLARIYLA İNCELENMESİ
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Dalı Yüksek Lisans Programı
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İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Programı
ORCID: 0000-0003-0552-8464
Prof. Dr. Lütfü HANOĞLU
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Programı
İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hastaneler Kompleksi, Nöroloji Polikliniği
ORCID: 0000-0003-4292-5717
ÖZET
Giriş: Nöral korteksler üzerindeki Transkranial Direkt Akım Uygulaması (tDCS), görseluzamsal dikkat ve psödoneglect üzerinde modüle edici etkiler uygulamaktadır.
Nörogörüntüleme çalışmaları, tDCS'in davranış üzerindeki etkilerinin altında yatan fizyolojik
mekanizmaları anlamamızı sağlamıştır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç erişkinlerde sol posterior parietal kortekse (PPC)
uygulanan tDCS’in, görsel-uzamsal dikkat ve görsel ikiye bölme görevine etkisini EEG
osilasyonlarıyla incelemekti.
Yöntem: Çalışmaya 18-40 yaş arasında, 32 sağlıklı birey dahil edildi. Katılımcılar, randomize
olarak tDCS (n:15) ve Sham (n:17) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tek seans tDCS, sol PPC
üzerine, 20 dakika uygulandı. Katılımcıların görsel-uzamsal dikkati İşaretleme Testleri ile,
görsel ikiye bölme görev becerisi Çizgiyi İkiye Bölme Görevi ile, beyin osilasyonları ise
elektroensefalogram (EEG) ile uygulama öncesi ve sonrasında değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların yatay çizgiyi ikiye bölme görevinde sola doğru bir bölümleme hatası
yaptıkları görüldü. Çizgiyi ikiye bölme görevi üzerinde el tercihi, yarı uzamsal vücut alanı,
araba kullanma sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0.05), yaş ve
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptandı (p>0.05). İşaretleme
Testinin bazı alt parametrelerinde grup içi ve gruplar arası anlamlı farklılık olduğu bulundu
(p<0.05). Çizgiyi ikiye bölme görevinde, grup içi anlamlı farklılık saptandı, gruplar arasında
anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). EEG’de delta, teta, alfa ve beta bantlarında grup içi ve
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, sol PPC üzerine uygulanan anodal tDCS uyarımının, görsel uzamsal
dikkat becerilerinden görsel tarama ve tepki hızı becerilerini arttırdığı EEG osilasyonlarıyla
gözlemlendi.
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Gelecek çalışmalarda araştırmacılara, sol PPC üzerine uygulanacak tek seans ile tekrarlı tDCS
protokollerinin görsel-uzamsal dikkat üzerindeki modüle edici etkilerinin EEG
osilasyonlarıyla incelenerek karşılaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: EEG, görsel-uzamsal dikkat, posterior parietal korteks, pseudöneglect,
tDCS,
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TDCS APPLIED TO THE LEFT
POSTERIOR PARIETAL CORTEX IN YOUNG ADULTS ON VISUAL-SPATIAL
ATTENTION AND VISUAL BISECTION WITH EEG OSCILLATIONS
ABSTRACT
Background: Transcranial Direct Current Stimulator (tDCS) on the neural cortices exert
modulating effects on visuospatial attention and pseudoneglect. Neuroimaging studies have
allowed us to understand the physiological mechanisms underlying the effects of tDCS on
behavior.
Purpose: The aim of this study was to examine the effect of tDCS applied to the left posterior
parietal cortex (PPC) on visuospatial attention and visual bisection task in young adults with
EEG oscillations. 32 healthy individuals between the ages of 18-40 were included in the
study. Participants were randomly divided into two groups as tDCS (n:15) and Sham (n:17).
A single session of tDCS was applied to the left PPC for 20 minutes. Visual-spatial attention
of the participants was evaluated with the Cancellation Tests, visual bisection task ability with
the Line Bisection Task, and brain oscillations with electroencephalogram (EEG) before and
after the application.
Results: It was observed that the participants made a leftward division error in the task of
bisection the horizontal line in half. It was determined that there was a statistically significant
difference according to hand preference, hemispatial body area, frequency of driving on the
line bisection task (p<0.05), but there was no statistically significant difference according to
age and gender (p>0.05). It was found that there were significant differences within and
between groups in some sub-parameters of the Cansellation Test (p<0.05). In the line
bisection task, there was a significant difference within the group, but no significant
difference was found between the groups (p>0.05). It was observed that there was a
statistically significant difference within and between groups in delta, theta, alpha and beta
bands in EEG (p<0.05).
Conclusion: As a result, it was observed withg EES oscillations that anodal tDCS stimulation
applied on the left PPC increased visual scanning and response speed skills from visuospatial
attention skills. In future studies, researchers are recommended to compare the modulating
effects of a single session and repeated tDCS protocols on the left PPC on visuospatial
attention by examining them with EEG oscillations.
Keywords: EEG, posterior parietal cortex, pseudodoneglect, tDCS, visuospatial attention
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TELEREHABİLİTASYON İLE PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİ VE
DİYAFRAGMATİK SOLUNUM EGZERSİZİNİN POSTÜR VE YAŞAM KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tülay Ülkü SEVİM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
ORCID: 0000-0002-9468-2158
Prof. Dr. Meltem VURAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4360-8318
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda telerehabilitasyon takipli pelvik taban kas
eğitimi ile diyafragmatik solunum egzersizinin postür ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini
belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Otuz altı sağlıklı kadın katılımcı çalışma grubu ve kontrol grubu olmak
üzere her gupta 18 kişi olacak şekilde randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Katılımcıların
demografik bilgileri alındı. Fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği
ile, pelvik taban disfonksiyonu Pelvik Taban Etki Anketi ile, yaşam kalitesi Kısa Form-36
(SF-36) ile ve postür analizi New York Postür Değerlendirme Skalası (NPDS) ile
değerlendirildi. 12 hafta, haftada 3 gün telerehabilitasyon (TR) takipli pelvik taban kas
kuvvetlendirme egzersizi ve diyafragmatik solunum egzersizi çalışma grubuna fizyoterapist
eşliğinde uygulandı. Kontrol grubuna uygulama yapılmadı ve yaşam tarzlarında değişiklik
yapmamaları istendi. 12 hafta sonunda tüm katılımcıların postür analizi ve yaşam kalitesi
değerlendirmesi tekrar yapıldı.
Bulgular: Grupların başlangıç klinik özellikleri benzerdi (p>0,05). Çalışma grubunda TR
öncesi ve sonrası NPDS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu
(p=0,000). SF-36 alt kategorilerinden emosyonel rol güçlüğü (p=0,021), sosyal işlevsellik
(p=0,022), ağrı (p=0,02) ve genel sağlık (p=0,02) puanlarının TR sonrası değişimi
istatistiksel olarak anlamlıydı. Kontrol grubunda TR öncesi ve sonrası NPDS ve SF-36
puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Gruplar arası TR sonrası
karşılaştırmada NPDS puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,000).
Gruplar arası TR sonrası SF-36 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit
edilmedi (p>0,05).
Sonuç: Telerehabilitasyon takipli pelvik taban kas eğitimi ve diyafragmatik solunum
egzersizi sağlıklı kişilerde postürü ve emosyonel rol güçlüğünü, sosyal işlevselliği, ağrı
durumunu ve genel sağlık durumunu geliştirmek için uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Diyafram, Pelvis, Standart Postür, Telerehabilitasyon
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Tablo 1: Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri
ÇG (n=18)
Ort ± SS

KG (n=18)
Ort ± SS

p*

32,11 ± 12,18
160,94 ± 4,79
55,77 ± 4,60
21,54 ± 1,67
5,81 ± 10,77

31,16 ± 11,93
161,16 ± 4,74
56,05 ± 5,84
21,52 ± 1,58
5,55 ± 9,55

0,816
0,890
0,875
0,978
0,939

ÇG (n=18)
n (%)

KG (n=18)
n (%)

p**

Eğitim Durumu
Ortaokul
Lise
Üniversite

2 (11,1)
7 (38,9)
9 (50)

2 (11,1)
5 (27,8)
11 (61,1)

Çalışma Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

7 (38,9)
11 (61,1)

10 (56,6)
8 (44,4)

0,317

Fiziksel Aktivite Düzeyi
İnaktif
Minimal aktif

7 (38,9)
11 (61,1)

9 (50)
9 (50)

0,502

Yaş (yıl)
Boy Uzunluğu (cm)
Vücut Ağırlığı (kg)
BKİ (kg/m2)
PTEA puanı

0,766

ÇG: Çalışma grubu, KG: kontrol grubu, BKİ: Beden Kitle İndeksi, PTEA: Pelvik Taban Etki
Anketi Skoru, Ort: ortalama, SS: standart sapma, n: örneklem sayısı, %: yüzde değeri,
p: yanılma olasılığı (p<0,05), *:Tek yönlü varyans analizi, **:Ki-kare Testi
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Tablo 2: Grupların telerehabilitasyon öncesi ve sonrasındaki klinik durumlarındaki
değişimler.

Çalışma Grubu (n=18)

NPDS skoru
SF-36 skoru
Fiziksel
fonksiyon
Fiziksel rol
güçlüğü
Emosyonel rol
güçlüğü

TR0

TR1

50 (45-57)

57 (49-63)

91,66
(55-100)
77,77
(0-100)
48,14
(0-100)
60,27
(20-85)
66,88
(16-92)
72
(37,5-100)

93
(60-100)
84,72
(25-100)
70,36
(0-100)
66,38
(20-90)
69,22
(20-92)
84,72
(50-100)

Grup
içi
p*

Kontrol Grubu (n=18)
TR0

0,000

49 (43-59)

TR1
49 (4359)

Grup
içi
p*
0,739

Gruplar arası
p**
TR0

TR1

0,586

0,000

90
(55-100)
77,77
(25-100)
51,85
(0-100)
62,77
(30-90)
69,88
(20-96)
74,30
(50-100)

93,05
0,066
0,777
0,343
(60-100)
81,94
0,257
0,868
0,096
(0-100)
59,25
0,384
0,768
0,021
(0-100)
62,22
Enerji/canlılık
0,666
0,787
0,083
(30-90)
70,66
Ruhsal sağlık
0,570
0,494
0,140
(20-96)
Sosyal
74,30
1,000
0,753
işlevsellik
(50-100)
0,022
78,19
68,19
84,86
75
Ağrı
(32,50,307
0,504
(10-100)
(55-100)
0,02
(32,5-100)
100)
76,11
68,61
67,77
66,38
Genel Sağlık
0,586
0,712
(35-90)
(60-90)
0,02
(45-90)
(45-90)
NPDS: New York Postür Değerlendirme Skalası, SF-36: Kısa Form 36, TR0:
Telerehabilitasyon öncesi, TR1: Telerehabilitasyon sonrası, p: yanılma olasılığı (p<0,05)
*: Wilcoxon Rank Test, **: Mann Whitney U Test
EFFECTS OF PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING AND DIAPHRAGMATIC
BREATHING EXERCISE VIA TELEREHABILITATION ON BODY POSTURE AND
QUALITY OF LIFE OUTCOMES
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to determine the effects of pelvic floor muscle training and
diaphragmatic breathing exercise via telerehabilitation on posture and quality of life in
healthy women.
Material and Methods: Thirty-six healthy female participants were randomized into two
groups: the study group and the control group, with 18 individuals in each group.
Demographic information of the participants was obtained. Physical activity levels were
evaluated with the International Physical Activity Questionnaire, pelvic floor dysfunction
with the Pelvic Floor Impact Questionnaire, quality of life with the 36- Item Short Form
Survey (SF-36) and posture analysis with the New York Posture Rating Chart (NYPR).
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Pelvic floor muscle strengthening exercise and diaphragmatic breathing exercise with
telerehabilitation (TR) follow-up for 12 weeks, 3 days a week were applied to the study group
in the presence of a physiotherapist. The control group was not treated and they were asked
not to make any changes in their lifestyle. Posture analysis and quality of life assessment of
all participants were performed again at the end of 12 weeks.
Results: The initial clinical features of the groups were similar (p>0.05). A statistically
significant difference was found between the NYPR scores before and after TR in the study
group (p=0.000). The changes in role limitations due to emotional health (p=0.021), social
role functioning (p=0.022), bodily pain (p=0.02) and general health perceptions (p=0.02)
scores from SF-36 sub-categories were statistically significant after TR. There was no
statistically significant difference between NYPR and SF-36 scores before and after TR in the
control group. In the comparison between groups after TR, the difference between NYPR
scores was statistically significant (p=0.000). There was no statistically significant difference
between the groups in SF-36 scores after TR (p>0.05).
Conclusion: Pelvic floor muscle training and diaphragmatic breathing exercise via
telerehabilitation can be applied to improve posture and emotional role difficulties, social
functionality, pain and general health status in healthy individuals.
Keywords: Diaphragm, Pelvic, Standard Posture, Telerehabilitation
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KOZALAK ŞURUBUNUN OHMİK ISITMA İŞLEMİ SIRASINDA ELEKTRİKSEL
İLETKENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Serdal SABANCI
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Munzur Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-1630-0799
ÖZET
Ohmik ısıtma (joule ısıtma) iki elektrot arasında bulunan üründen alternatif akım geçirilerek
ürün içerisinde ısı jenerasyonu meydana gelmesi ile ürünün ısıtma prensibine dayanmaktadır.
Çalışmanın ana amacı farklı voltaj gradyanlarında (15-33 V/cm) kozalak şurubu 20 °C’den 90
°C’ye ısıtılmış, elektriksel iletkenlik ve performans özellikleri incelenmiştir. Ohmik ısıtma
işlemi bilgisayar, güç kaynağı, izole trafo ve özel yapım mikro işlemciden oluşmaktadır. Özel
yapım işlemci yardımıyla saniyede bir sıcaklık, akım ve voltaj değerleri kayıt altına alınmıştır.
20 °C’den 90 °C’ye kadar ısıtılması sırasında artan voltaj gradyanına bağlı olarak işlem
süresinin kısaldığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sıcaklık arttıkça elektriksel iletkenlik
değerinin arttığı ve sıcaklık ile elektriksel arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Ohmik ısıtma işlemi sırasında toplam harcanan enerji değeri incelendiğinde, voltaj gradyanı
arttıkça toplam harcanan enerji değerinin azaldığı belirlenmiştir. Performans özelliklerinden
bir tanesi olan güç değerinin ise işlem süresi ile ilişkili olduğu yani artan işlem süresine bağlı
olarak ortalama güç değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Ohmik ısıtma işleminin önemli
avantajlarından bir tanesi homojen ısıtma işleminin sağlamasıdır. Ancak yüksek voltaj
gradyanlarında işlem verilen anlık enerjisinin çok yüksek olması nedeniyle köpürmeler
meydana gelmektedir. Mevcut çalışmada da 33 V/cm voltaj gradyanı değerinde köpürmeler
tespit edilmiştir. Bu nedenle farklı ürünlerin ısınması sırasındaki değişimlerinin
incelenmesinin literatüre ciddi katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelime: Ohmik ısıtma, şurup, elektriksel iletkenlik, performans
INVESTIGATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND PERFORMANCE
PROPERTIES OF PINECONE SYRUP DURING OHMIC HEATING PROCESS
ABSTRACT
Ohmic heating (joule heating) process is based on the principle of heating the product by
passing an alternating current through the product located between two electrodes. The main
aim of the study is to heat pinecone syrup from 20 °C to 90 °C at different voltage gradients
(15-33 V/cm) and examining its electrical conductivity and performance properties. Ohmic
heating process consisted of a computer, power supply, isolated transformer, and custommade microprocessor. Temperature, current and voltage values were recorded every second
with the custom-made processor. It was determined that the processing time was shortened
due to the increasing voltage gradient during heating from 20 °C to 90 °C. In addition, it was
determined that as the temperature increased, the electrical conductivity value increased and
there was a linear relationship between temperature and electrical conductivity. When the
total energy consumed during the ohmic heating process was examined, the total energy
consumed decreased as the voltage gradient increased. One of the important advantages of the
ohmic heating process is that it provides homogeneous heating. However, foaming occurs due
to the high instantaneous energy given to the product at high voltage gradients. In the present
study, foaming at the voltage gradient of 33 V/cm was detected.
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For this reason, it is expected that the examination of the changes during the heating of
different products will make a serious contribution to the literature.
Keyword: Ohmic heating, syrup, electrical conductivity, performance
GİRİŞ
Gelişen teknolojik koşullar ve ortaya çıkan pandemi nedeni ile beslenme alışkanlıklarında
önemli değişmeler meydana gelmektedir. Bu nedenle tüketiciler doğal ve fonksiyonel
özellikleri olan ürünleri tercih etmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi tüketicilerin
beslenme tercihlerinde önemli değişmelere neden olmuştur (Dilber ve Dilber 2020).
Ohmik ısıtma işlemi iki elektrot arasında bulunan üründen alternatif akım geçirilerek ürünün
ısınma prensibine dayanmaktadır (Baysal et al. 2011). Ohmik ısıtma işlemi homojen, hızlı ve
verimli bir ısıtma tekniği olarak bilinmektedir (Sastry 2008). Ohmik ısıtma işlemi ısıtma,
evaporasyon, ekstraksiyon, çözündürme, haşlama ve pişirme işlemlerinde incelenmiştir (İçier
2012). Ohmik ısıtma işleminin en önemli parametrelerinin başında elektriksel iletkenlik
değeri gelmektedir. Elektriksel iletkenlik değeri portakal, vişne, üzüm, siyah üzüm, limon, nar
vb ürünlerin ısıtılması sırasında incelenmiştir. Elektriksel iletkenlik değerini etkilen faktörler
elektriksel özellikler, sistem özellikleri, ürünün termofiziksel özellikleri ve kullanılan ürünün
bileşeni olarak sıralanabilir (Ding et al. 2021, İçier 2012).
Çalışmanın ana amacı çam kozalağı şerbetinin (şurubunun) farklı voltaj gradyanları
değerlerinde 20 °C’den 90 °C’ye kadar ısıtılması ve farklı voltaj gradyanları değerlerinde
elektriksel iletkenlik değerinin incelenmesinin yanı sıra ısınması için gerekli toplam harcanan
ohmik enerjisi değerinin ve ortalama güç değerinin belirlenmesi olarak belirlenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çalışmada kullanılan çam kozalağı şurubu (şerbeti) doğal üretim yapan yerel bir marketten
temin edilmiş ve örnekler deney öncesine kadar +4 °C’de muhafaza edilmiştir. Isıtma
işlemine tabi tutmadan önce örnekler oda sıcaklığına çıkarılmış ve 20 °C’ye ulaşınca ısıtma
işlemine tabi tutulmuşlardır.
Yöntem
Ohmik ısıtma
Ohmik ısıtma işleminin şematik gösterimi Şekil 2.1’de verilmiştir. Ohmik ısıtma işlemi
bilgisayar, güç kaynağı, test hücresi, elektrot, özel tasarım mikro işlemci ve bağlantı
elamanlarından oluşmaktadır. Ürünlerin ısıtılması amacıyla 40 ml örnek kullanılmış ve 20
°C’den 90 °C’ye kadar ohmik ısıtma işlemine tabi tutulmuştur. Ürünlerin sıcaklık değerleri Ttipi ısıl eş kullanılarak özel yapım mikroişlemci ile kayıt altına alınmıştır. Özel yapım mikro
işlemci ile saniyede bir sıcaklık, akım ve voltaj değerleri kayıt altına alınmıştır.
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Şekil 2.1. Ohmik ısıtma işleminin şematik görünümü
Elektriksel iletkenlik
Kayıt altına alınan akım ve voltaj değerleri kullanılarak Eşitlik 1 yardımıyla elektriksel
iletkenlik değeri hesaplanmıştır.
4 7
Eş.1
23 = 5 6 8
Burada, I, V, L ve A değerleri sırasıyla akım (A), voltaj (V), iki elektrot arasındaki mesafe (m)
ve elektrot temas yüzey alanını (m2) ifade etmektedir.
Ohmik ısıtma işlemi sırasında 20 °C ile 90 °C arasındaki ürünün sıcaklık elektriksel iletkenlik
ilişkisi Eşitlik 2 yardımıyla yapılmıştır.
2İ = :6; + <
Eş. 2
Burada Eİ, T sırasıyla elektriksel iletkenlik (S/m) ve sıcaklık (°C) değerini ifade ederken, a ve
b ise model sabitleridir.
Performans özellikleri
Ohmik ısıtma işlemi sırasında çam kozalağı şerbetinin ısıtılması için gerekli toplam enerji
Eşitlik 3, ortalama güç değeri ise Eşitlik 4 yardımıyla tespit edilmiştir.
=>?@AB = ∑ D636E
Eş.3
G
F = ∑H
Eş.4
Burada Q ve P sırasıyla enerji ve güç değerini ifade ederken, t ise süreyi ifade etmektedir.

İstatistiksel değerlendirme
Ohmik ısıtma işlemi sonunda işlem süresi, toplam harcanan enerji değeri ve ortalama güç
değeri üzerine voltaj gradyanın etkisi SPSS paket programı kullanılarak incelenmiş ve tek
yönlü varyans analizi kullanılarak Duncan testi ile tespit edilmiştir. Güven aralığı olarak %95
alınmış ve tüm denemeler 3 tekerrür olarak uygulanmıştır.
TARTIŞMA VE BULGULAR
Ohmik ısıtma işlemi kullanılarak çam kozalağı şerbetinin 7 farklı voltaj gradyanına ait
20°C’den 90 °C’ye kadar zamana bağlı sıcaklık değişimi Şekil 3.1’de verilmiştir. Ohmik
ısıtma işlemi kullanılarak 15 V/cm voltaj gradyanında ısıtma süresi 1002 s olarak
belirlenirken 33 V/cm voltaj gradyanında ısınma süresi 117 s olarak belirlenmiştir (Çizelge
3.1).
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Şekil 0.1 Farklı voltaj gradyanı değerlerinde kozalak şerbetinin zamana bağlı sıcaklık
değişimi
Çam şurubunun farklı voltaj gradyanı kullanılarak artan voltaj gradyanın ısıtma süresi üzerine
olumlu etkisi olduğu ve voltaj gradaynı arttıkça işlem süresinin kısaldığı tespit edilmiştir
(p<0.05). Benzer eğilim farklı ürünler içinde literatürde tespit edilmiştir. Nar suyu (Yildiz et
al. 2009), vişne suyu (Cokgezme ve Icier 2019), üzüm suyu (Kumar et al. 2018), kırmızı
üzüm suyu (Assawarachan 2010) ve limon suyu (Darvishi et al. 2011) gibi ürünlerin ısıtılması
sırasında artan voltaj gradyanının işlem süresini olumlu etkilediğini rapor etmişlerdir. Sonuç
olarak farklı ürünlerin yanı sıra farklı işlem koşullarında evaporasyon (Ariç Sürme ve Sabancı
2021), çözündürme (Bozkurt ve İcier 2012), pişirme (Bozkurt ve Icier 2010) ve ekstraksiyon
(Çilingir et al. 2021) gibi farklı temel işlem koşullarında artan voltaj gradyanına bağlı olarak
işlem süresinin kısaldığı rapor edilmiştir.
Elektriksel iletkenlik, Toplam harcanan enerji, Ortalama güç değerlerinin belirlenmesi
Ohmik ısıtma işlemi sonucunda çam kozalağının ısıtılması sırasında 33 V/cm değeri için
sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik (Eİ) değişimi Şekil 3.2’de verilmiştir. Ohmik ısıtma
işlemi sırasında 7 farklı voltaj gradyanı (15-33 V/cm) için sıcaklık arttıkça elektriksel
iletkenlik değerinin arttığı tespit edilmiştir. Sıcaklık değerinin artmasına bağlı olarak ürün
içerisinden moleküler hareketliliğin artmasına bağlı olarak Eİ değerinin arttığı tespit edilmiştir
(de Alwis ve Fryer 1992). Sıcaklık ile Eİ arasında tüm voltaj gradyanlarında doğrusal bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 0.2. Çam kozalağı şurubunun ısıtılması sırasına 33 V/cm değeri için sıcaklık-Eİ değişimi
Çam kozalağı şurubunun ohmik ısıtma işlemi kullanılarak ısıtılması sırasında 20 °C ile 90 °C
arasında elektriksel iletkenlik değerleri ve sıcaklık-elektriksel iletkenlik ilişkisi Çizelge 3.1
‘de verilmiştir. Çam kozalağı şerbetinin (şurubunun) 7 farklı voltaj gradyanında elektriksel
iletkenlik değerinin 1.19-3.55 S/m arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca sıcaklık-Eİ
arasındaki doğrusal ilişkiye ait denklemler Çizelge 3.1’de verilmiştir. Model uyumluluğunun
oldukça yüksek olduğu ve R2 değerinin 0.99’den yüksek uyum içinde olduğu tespit edilmiştir.
Ohmik ısıtma işleminin farklı ürünler için yapılan çalışmada doğrusal ilişki olduğu rapor
edilmiştir.
Çizelge 0.1 Farklı voltaj gradyanı değerlerinde Eİ ve sıcaklık-Eİ arasındaki ilişki
Voltaj Gradyanı
Eİ
Eİ=aT+b
R2
(V/cm)
(S/m)
15 V/cm
1.27-3.18
0.0792xT - 0,3181
0.9908
18 V/cm
1.22-3.26
0.0295xT+ 0,6568
0.9982
21 V/cm
1.19-3.39
0.0314xT + 0,551
0.9985
0.0327xT +
24 V/cm
1.25-3.44
0.9989
0,5855
0.0326xT +
27 V/cm
1.26-3.48
0.9988
0,5625
30 V/cm
1.24-3.52
0.0334x + 0,5706
0.9987
33 V/cm
1.27-3.55
0.0331x + 0,5602
0.9982
Eİ: Elektriksel iletkenlik
Çam kozalağı şurubunun farklı voltaj gradyanında toplam harcanan enerji (THE) ve ortalama
güç değerleri Çizelge 3.2’de verilmiştir. Çam kozalağı şurubunun farklı voltaj gradyanları
değerinde toplam harcanan enerji değerinin 31.3 ile 17.3 kJ olarak belirlenmiştir.

1570

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

En yüksek toplam harcanan enerji değerinin ise 15 V/cm voltaj gradyanın da elde edilirken en
düşük toplam harcanan enerji değerinin ise 17.3 kJ değeri ile 33 V/cm değerinde elde
edilmiştir. Artan voltaj gradyanı bağlı olarak THE değerinin azaldığı belirlenmiştir (p<0.05).
Çam kozalağı şurubunun farklı voltaj gradyanları değerinde ortalama güç değerinin 31.3 ile
147.8 W arasında değiştiği belirlenmiştir. Artan voltaj gradyanına bağlı larak ortalama güç
değerinin arttığı tespit edilmişti (p<0.05). Ortalama güç değeri hesaplanmasında eşitlik 4
kullanılmış ve Eşitlik 4’te olduğu gibi toplam ortalama güç değeri, THE ve toplam sürenin
fonksiyonudur.
Çizelge 0.2 Farklı voltaj gradyanları değerinde çam kozalağı şurubunun ısıtılması sırasında
elde edilen toplam harcanan enerji ve ortalama güç değerleri
Voltaj gradyanı
İşlem süresi
THE
Ortalama Güç
(V/cm)
(s)
(kJ)
(W)
15
1002±52
31.3±0.38
31.3±0.41
18
534±36
24.0±0.29
44.9±0.54
21
353±26
21.5±0.26
61.0±0.74
24
254±16
20.5±0.25
80.7±0.98
27
193±16
19.2±0.23
98.8±1.20
30
157±13
19.1±0.23
122.4±1.48
33
117±11
17.3±0.21
147.8±1.79
THE: Toplam harcanan enerji
SONUÇLAR
Ohmik ısıtma işlemi kullanılarak başarı ile çam kozalağı şerbeti ısıtılmış ve 15 V/cm ile 33
V/cm arasında uygun ısıtma voltaj gradyanı olarak belirlenmiştir. Çam kozalağı şerbeti 20
°C’den 90 °C’ye kadar farklı voltaj gradyanın ısınma süresi üzerine etkisi olduğu belirlenmiş
ve 15 V/cm ısınma süresi 1002 s iken 33 V/cm için ise 117 s olarak belirlenmiştir. Çam
kozalağı şerbetinin elektriksel iletkenlik değerinin 1.19-3.58 S/m arasında değiştiği
belirlenmiş ve sıcaklık ile Eİ arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Toplam
harcanan enerji değeri üzerine uygulanan voltaj gradyanın etkisi olduğu ve artan voltaj
gradyanına bağlı olarak THE değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Çam kozalağı şerbetinin
ısınması için ortalama güç değeri üzerine voltaj gradyanın etkisi olduğu ve artan voltaj
gradyanın bağlı olarak ortalama güç değerinin arttığı belirlenmiştir. Ohmik ısıtma işlemi
alternatif güncel elektriksel ısıtma işlemlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle bu tarz yeni
ürünlerin ısıtma koşullarının belirlenmesi literatüre katkı sağlaması, ayrıca benzer ürünler için
ohmik ısıtma işleminin enerjetik ve ekserjetik değerlendirmesinin yapılması ve verim
özelliklerinin belirlenmesi ve yeni ürünlerin ohmik ısıtma işlemi kullanılarak üretilmesi ve
sonucunda fiziksel, mikrobiyal ve kimyasal kalite özelliklerinin belirlenmesinin literatüre
önemli boşlukları dolduracağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Fumonisinler, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından grup 2B’de olası
karsinojen olarak sınıflandırılan Fusarium türü mantarlar tarafından üretilen temelde mısır ve
mısır bazlı ürünleri kontamine eden doğal bir mikotoksindir. Beyin, akciğer, karaciğer,
özofagus ve kalp fumonisin toksisitesinin hedef doku ve organlarıdır. Kontaminant olarak
gıda ve içeceklerde konsantrasyonları değişmekle birlikte, yaygın bulunmaları nedeniyle;
insanlar, fumonisinler ile kontamine yemlerle beslenen çiftlik hayvanları ve besin zincirinde
yer alan diğer canlıların sağlığı için büyük bir risk yaratmaktadır. Fumonisinlerin karsinojenik
etki mekanizması üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte etki mekanizması tam olarak
aydınlatılmamıştır. Araştırmamızda lenfoblastoid TK6 hücre hattı kullanılmış olup, hücre
setlerine 24 saatlik (akut), 48 saatlik (subkronik) ve 5 günlük (kronik) dozlama uygulamaları
yapılmış ardından Rölatif Popülasyon Çoğalma Testi (%RPD) ve Tek Hücre Alkali Comet
Analizi yöntemleri ile fumonisinlerin toksik etkinlikleri araştırılmıştır.TK6 hücre hattında 4,
8, 12, 16 ve 20 µM Fumonisin B1 konsantrasyonları için %RPD sonuçlarının ortalaması akut
uygulama için: 112.90, 105.10, 126.60, 127.40, 128.00 ; subkronik uygulama için: 119.07,
100.39, 113.91, 115.74, 108.47 ve kronik uygulama için; 98.99, 103.01, 100.15, 100.10 ve
100,00’dür. Fumonisin B1’in 2 günlük dozlama sonucu oluşturduğu COMET katsayı
değerlerinin (AUFC) ortalaması sırasıyla; 2.17, 3.52, 4.17, 5.09 ve 5.62 iken kronik dozlama
sonucu elde edilen veriler sırasıyla; 3.12, 5.19, 6.43, 7.91 ve 9.51’dir.Yapılan çalışma TK6
hücrelerininin FB1’e farklı dozlardaki 1 ve 2 günlük maruziyeti sonucunda hücrelerde
sitotoksisitenin aksine proliferasyonunu indüklediğini göstermektedir. Yani beklenenin aksine
hücre sayısı artmıştır. Kronik dozlama uygulaması da yakın sonuç vermiştir. Bulgular, FB1’in
akut uygulamada proliderasyonu indüklemesi nedeniyle karsinojenik olabileceği fakat kronik
ve düşük dozlu uygulamalarda zamanla hücreyi apoptoza götürerek canlılığı azaltacağı
şeklinde yorumlanmıştır. COMET analizi sonuçları ise AUFC verilerindeki artışa bakılarak
48 saatlik 5 günlük uygulamaların ikisinde de hücrelerde genotoksik hasar meydana geldiğini
göstermektedir. Doza bağlı bir şekilde hasarın arttığı yorumu yapılmakla beraber kronik
uygulamada hasar daha net ve yüksektir. Sonuç olarak elde edilen veriler; FB1’in literatürde
nongenotoksik karsinojenler olarak belirtilen sınıflandırmasına tezat oluşturacak şekilde
genotoksik olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fumonisin,%RPD,Comet
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EVALUATION OF IN VITRO CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTIVENESS
OF FUMONISINS IN ACUTE AND CHRONIC EXPOSURE SCENARIOS
ABSTRACT
Fumonisins are natural mycotoxins that primarily contaminate maize and maize-based
products, produced by the fungi Aspergillus and Penicillium and are classified as possible
carcinogens in group 2B by the International Agency for Research on Cancer (IARC). The
brain, lung, liver, esophagus, and heart are the target tissues and organs of fumonisin toxicity.
As a contaminant, their concentrations in food and beverages vary, but due to their
widespread presence, they pose a great risk to the health of humans, livestock fed with feed
contaminated with fumonisins, and other living things in the food chain. With the studies on
the carcinogenic mechanism of action of fumonisins, the mechanism of action has not been
fully shed light on. In this study, our aim is to investigate the in vitro genotoxic and cytotoxic
effects of fumonisins, which cause an important risk for public health. In our study, the
lymphoblastoid TK6 cell line was used. 48-hour (subchronic) and 5-day (chronic) dosing
applications were applied to the cell sets, and then the toxic activities of fumonisins were
investigated by Relative Population Growth Test (%RPD) and Single Cell Alkaline Comet
Analysis methods. : TK6 hücre hattında 4, 8, 12, 16 ve 20 µM Fumonisin B1
konsantrasyonları için %RPD sonuçlarının ortalaması akut uygulama için: 112.90, 105.10,
126.60, 127.40, 128.00 ; subkronik uygulama için: 119.07, 100.39, 113.91, 115.74, 108.47 ve
kronik uygulama için; 98.99, 103.01, 100.15, 100.10 ve 100,00’dür. Fumonisin B1’in 2
günlük dozlama sonucu oluşturduğu COMET katsayı değerlerinin (AUFC) ortalaması
sırasıyla; 2.17, 3.52, 4.17, 5.09 ve 5.62 iken kronik dozlama sonucu elde edilen veriler
sırasıyla; 3.12, 5.19, 6.43, 7.91 ve 9.51’dir. The research shows that exposure of TK6 cells for
1 and 2 days under different doses of FB1 resulted in the induction of proliferation but not
cytotoxicity in the cells. Partial increases in proliferation were also observed with 5 days of
chronic dosing. The findings obtained are consistent with the information in the literature
regarding the cytotoxic activity of FB1-induced cell proliferation in acute administration.
COMET analysis results showed that Fumonisin B1 also caused genotoxicity in chronic
dosing, despite the significant difference observed in acute dosing. With the interpretation of
dose-related damage increase, the damage is more pronounced and higher in the 5 days
chronic application. In conclusion, the obtained data proved that FB1 is a dose-dependent
genotoxic carcinogen.
Keywords: Fumonisin, RPD%, Comet Assay
GİRİŞ
3R kuralı gereğince (Refinement, Reducement, Replacement) dünyada son 30 yıldır
karsinojenik tehditleri saptamak için risk değerlendirme çalışmaları in vitro temelli
karsinojenite test yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. DNA hasar (genotoksisite) izlemi bu
yaklaşımının temel dayanağıdır {Formatting Citation}. Bununla birlikte, günümüzde ve
geçmişte gerçekleştirilen çoğu in vitro test doğası gereği akut uygulanmaktadır. Test ajanı
akut olarak hücre ortamın verilmekte ve ardından DNA üzerindeki etkisi belirlenmektedir. Bu
yöntem zenobiyotiklere sıklıkla düşük dozda ve kronik gerçekleşen maruziyet senaryolarını
temsil etmekten uzaktır. Çünkü akut dozlama hücresel savunma mekanizmalarını yok etme ve
yanlış-pozitif sonuç verme potansiyeline sahiptir.
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Literatürde yer alan çalışmalara ait veriler ve gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmaları
kronik dozlamanın sıklıkla daha düşük sitotoksik ve genotoksik yanıt oluşturduğu ve
toksikantların neden olabileceği maruziyeti gerçeğe daha yakın bir şekilde yansıttığını
göstermektedir (Chapman et al., 2015; Dural et al., 2020; Seager et al., 2012).
Fumonisinler, IARC tarafından grup 2B’de olası karsinojen olarak sınıflandırılan Aspergillus
ve Penicillium mantarları tarafından üretilen temelde mısır ve mısır bazlı ürünleri kontamine
eden doğal bir mikotoksindir (Ã & Gong, 2010). Beyin, akciğer, karaciğer, özofagus ve kalp
fumonisin toksisitesinin hedef doku ve organlarıdır (Bucci et al., 1998). Ek olarak
immünotoksik etkinlikleri de bildirilmektedir (Farhadi et al., 2019). Olası toksik etki
mekanizması sifingolipit metabolizmasını bozması ve lipit peroksidasyonuna bağlı serbest
radikal hasarı oluşturması üzerinden ilerlemektedir (Voss et al., 2007). Literatürde
fumonisinin rodentlerde neden olduğu karsinojenik etki bildirilmektedir. Kontaminant olarak
gıda ve içeceklerde konsantrasyonları değişmekle birlikte fumonisinler; yaygın bulunmaları
nedeniyle insanlar, çiftlik hayvanların ve besin zincirinde yer alan diğer canlıların sağlığı için
büyük bir risk yaratmaktadır. Fumonisinin karsinojenik etki mekanizması üzerinde yapılan
çalışmalarla birlikte etki mekanizması tam olarak aydınlatılmamıştır.
Araştırmamızda in vitro karsinojenite testlerinin insanların gerçek maruziyet koşullarına
benzer olması amacıyla, TK6 özel lenfoblastoid hücresine optimize edilecek doz rejimleriyle
48 saat ve fraksiyonlara ayrılmış kronik dozlama (5 gün) ile uygulama yapılmış, hücrelerde
meydana gelmesi olası genotoksik hasar Comet testiyle, sitotoksik hasar ise %RPD testiyle
tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim
dalı araştırma laboratuvarında da gerçekleştirilen çalışma verileri, toksikantların sitotoksisite
ve genotoksisite potansiyellerinin akut ve kronik dozlamaya bağlı olarak değişebileceğini ve
ortaya çıkabilecek etkinin de önceden saptanamayacağını göstermektedir (Dural et al., 2020).
Diğer bir deyişle akut dozlama kronik dozlamaya göre her zaman daha fazla genotoksik ve
sitotoksik hasar oluşturmamakta olup; zenobiyotiklerin intrinsik özellikleri, toksikokinetik
mekanizmalardaki farklılıklar ve buna bağlı gözlenebilecek biyoaktivasyon, maruz kalınan
toksikant ya da metabolitinin canlılarda neden oldukları toksik etkilerinin değişmesine neden
olabilmektedir. Bu yönüyle de risk değerlendirme çalışmalarında sıklıkla akut uygulamayla
gerçekleştirilen test değerlendirmeleri yerine çalışmamızda akut dozun fraksiyone edilmiş
dozlarla kronik olarak uygulanmasına bağlı elde edilecek sonuçlar değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada amacımız toksik etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış ve halk sağlığı
açısından önemli bir risk oluşturan fumonisinlerin in vitro genotoksik ve sitotoksik
etkinliğinin araştırılmasıdır. Araştırmamızda lenfoblastoid TK6 hücre hattı kullanılmış olup,
hücre setlerine 48 saatlik (subkronik) ve 5 günlük (kronik) dozlama uygulamaları yapılmış
ardından %RPD ve Tek Hücre Alkali Comet Analizi yöntemleri ile fumonisinlerin toksik
etkinlikleri araştırılmıştır.
Mikotoksinler:
Mikotoksinler, tarlada ve çok çeşitli iklim koşullarında tarımsal ürünler üzerinde mantarlar
tarafından üretilen doğal, ikincil düşük molekül ağırlıklı metabolitlerdir. Yaklaşık 200 farklı
filamentli mantar türü, (örneğin Aspergillus, Penicillium ve Fusarium (sp.) türleri)
tanımlanmıştır ve şimdiye kadar, farklı fizikokimyasal özellikler gösterip büyük yapısal
çeşitlilik sergileyen birkaç yüz farklı mikotoksin keşfedilmiştir. Aflatoksinler ve okratoksinler
(esas olarak Aspergillus sp. tarafından üretilir), fumonisinler (Fusarium sp. tarafından
üretilir), trikotesenler ve zearalenon , patulin (Penicillium sp. tarafından üretilir) ve ergot
alkaloidleri (Claviceps sp. tarafından üretilir) sık görülmeleri , hayvan ve insan sağlığına
etkilerinin şiddetli olmaları nedeniyle dikkat çekmektedir (Krska et al., 2008).
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Fumonisinler
Fumonisinler, Fusarium moniliforme, Fusarium proliratume ve Fusarium nygamai tarafından
üretilen bir mikotoksin sınıfıdır (Ahangarkani et al., 2014). İlk olarak 1988 yılında izole
edilmişlerdir. Birçok ülkede diyetin temelini oluşturan mısırda fumonisinlerin yaygın bir
şekilde ortaya çıkması nedeniyle, insanlarda karsinoma oluşturma potansiyeli 1993 yılında
IARC tarafından değerlendirilmiş ve F. moniliforme tarafından üretilen bu toksinler ‘Grup
2B’, yani muhtemelen insanlar için karsinojen grubuna dahil edilmiştir (Rheeder et al.,
2002b).
Organik çözücüler içinde çözünen pek çok mikotoksinin aksine fumonisinler; floresan
olmayan, polar yapılı bir hidrofilik mikotoksin grubudur (Ahangarkani et al., 2014). Bu
toksinin termal stabilitesi ve korozyon direnci gibi özellikleri nedeniyle ortadan kaldırılması
zordur (Yu et al., 2020).
Fumonisinlerin Sınıflandırılması
Fumonisinler dört kategoriye ayrılır. Bunlar; fumonisin A (A1, A2 ve A3), fumonisin B (B1
[şekil 1.(Yu et al., 2020)], B2 ve B3), fumonisin C (C4, C3 ve C1) ve de fumonisin P (P1, P2
ve P3)’dir. Bu toksinler propan-1, 2, 3-trikarboksilik asit (TCA) diesterleridir ve uzun zincirli
aminopoliol omurgalarına sahiptirler. FB1, (2S-amino-12S, 16R-dimetil-3S, 5R, 10R, 14S,
15R- penta-hidroksi ikosan) kimyasal olarak C14 ve C15 üzerinde 2 molekül trikarballilik asit
ile esterlenen ve 1024 farklı stereoizomer içeren polihidroksi alkil amin olarak tanımlanır
(Ahangarkani et al., 2014).

Şekil 1. Fumonisin B1
FB1 tipik olarak üretilen toplam fumonisinlerin %70 ila 80'ini, FB2 genellikle %15 ila 25'ini,
FB3 ise mısırda, pirinçte veya sıvı ortamda kültürlendiğinde genellikle %3 ila 8'ini
oluşturmaktadır. FB serisinden ayrı olarak, diğer analoglardan bazıları doğal olarak
kontamine mısırda nispeten düşük seviyelerde (mevcut toplam fumonisinlerin <%5'i)
bulunabilirler. Daha az bilinen bu fumonisin analogları, çoğu analitik teknikle tespit edilmez
ancak elektrosprey iyonizasyonlu sıvı kromatografi ve kütle spektrometresi kullanılarak tespit
edilebilirler (Rheeder et al., 2002a).
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Fumonisinlerin Toksik Etki Mekanizması
Fumonisin yapısı sfingolipidlere (sfinganin (Sa) ve sfingozin (So)) benzer. Bu toksin C2'de
serbest bir amino grubuna sahiptir. Bu nedenle yüksek konsantrasyonlarda fumonisin,
sfingolipid biyosentezinin de novo yolunda önemli bir enzim olan seramid sentazı (sfinganin
ve sfingozin N-açil transferaz) inhibe eder. Seramid sentaz inhibisyonu ile karaciğer ve
böbrek hücrelerinde sfinganin ve sfingozin birikimi fumonisinlere maruz kalmanın ilk
mikroskobik kanıtıdır. Ayrıca seramid sentazın inaktivasyonu, araşidonik asit
metabolizmasını bozar ve sfingozinin yeniden asilasyonunu azaltır. Bu nedenle, fumonisinler
sfingolipid biyosentezini bloke eder ve sfingolipitten zengin dokuların dejenerasyonuna yol
açarlar. Sfingolipidler, hücre düzenlemesinin çeşitli yönlerinde anahtar bir faktör olduğundan,
sfingolipid metabolizması bozukluğu, toksisite için uygun bir zemin oluşturabilir
(Ahangarkani et al., 2014). Son veriler; sfingoid birikiminin mitokondriyal apoptoz için bir
sinyal faktörü olan protein kinaz Akt'yi inhibe edebileceğini göstermektedir. Bu enzim, bir
anti-apoptoz proteini olan BCL-2 proteininin fosforilasyonundan sorumludur. Seramid
sentazın inaktivasyonu, serbest sfinganin, sfingozin ve sfingosin-1-fosfatı arttırır ayrıca;
dokularda, kanda ve idrarda seramidler, sfingomiyelin, gangliosid ve glikosfingolipidler gibi
kompleks sfingolipidleri azaltır. Sfingoid bazlarının birikmesi ve buna eşlik eden Sa:So
oranındaki artış, fumonisin maruziyetini takiben çeşitli memeli, kuş ve balık türlerinde
gösterilmiş ve deneysel durumlarda maruz kalmanın yararlı biyobelirteçleri olduğu
kanıtlanmıştır. Ancak serum, idrar ve dokulardaki sfingolipid değişiklikleri fumonisinlere
maruziyeti doğrulayabilirken, geçicidir. Ek olarak, sfingolipid analizi tanı amaçlı olarak henüz
rutin olarak mevcut değildir (Bennett & Klich, 2003; Voss et al., 2007).
Bunun yanında fumonisinler, yağ hücrelerinin sinyal yollarına katılan enzimleri aktive veya
inhibe edebilir ve bu nedenle peroksizom proliferasyonu, oksidatif stres ve lipid
peroksidasyonunda bir artışa yol açabilirler. Bazı apoptotik yolaklarda FB1'in
sitotoksisitesinde, lipid peroksidasyonu ve oksijen taşınmasında artış olduğu bilinmektedir.
Bu etkiler, sıçanların, farelerin, tavşanların, domuzların ve atların karaciğer ve böbreklerinde
görülmüştür. Bu toksin, kaspaz-3'ün aktivitesini arttırır ve protein kinaz A-C, fosfolipaz D ve
ATPaz’ı inhibe eder. Ayrıca bu toksin, retinoblastoma proteininin fosforilasyonuna neden
olur. FB1, sfingolipidleri tüketerek 5-metiltetrahidrofolatın emilimini bozar ve sonuç olarak
hücre içi folat emilimi engellenir. FB1, nötrofil ve lenfosit dağılımını indüklemenin yanı sıra,
sıçan karaciğerinde tümör nekroz faktörü ekspresyonuna, interferon ve interlökin-12 (IL-12)
artımına neden olmaktadır (Ahangarkani et al., 2014).
Fumonisinlerin etki mekanizması metabolik aktivasyonla ilişkisi olmadığı düşünülmektedir.
Çünkü fumonisinlerin veya hidrolize formlarının Faz I veya II enzimleri tarafından
metabolize edildiğine dair mevcut hiçbir kanıt yoktur (Voss et al., 2007).
Fumonisinlerin Toksik Etkileri
Fumonisinler ve insan hastalıkları arasındaki ilişki net ve kesin olarak kanıtlanmamış olmakla
birlikte, bu durum hayvanlarda gözlemlenen hastalıklar için geçerli değildir. Küflü mısır
tüketimi uzun süredir at lökoensefalomalazisinin (ELEM) bilinen bir nedeni olmuştur ve yıllar
geçtikçe deneyler, F. verticillioides ile kontamine yemlerin ve fumonisin B1'in (FB1) ELEM'i
indükleyebileceğini göstermiştir. Bu toksin eşeklerde ve atlarda beynin beyaz cevher
kısmında nekroz oluşturmaktadır. Benzer şekilde, F. verticillioides ile kontamine yemlerde
FB1'in kardiyotoksik olduğu ve domuzlarda pulmoner ödem, domuz pulmoner ödemi veya
PPE (Porcine Pulmonary Edema) olarak adlandırılan bir sendroma neden olduğu
gösterilmiştir. Sığır ve kümes hayvanları ise fumonisinlere karşı atlar, domuzlar, tavşanlar
veya laboratuvar kemirgenlerine göre önemli ölçüde daha az hassastırlar (Voss et al., 2007).
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FB1'in genotoksik etkileri konusunda literatürde birbirine karşıt görüşler bulunmaktadır.
Çünkü bu toksin sıçanların birincil hepatosit hücrelerinde planlanmamış DNA sentezini
indüklemez ancak lipid peroksidasyonunu indükleyerek dolaylı olarak DNA'ya zarar verir.
Fumonisinlerin yaşamı tehdit eden etkilerine ek olarak, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri
de bildirilmiştir. Bağışıklık fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkiler, fırsatçı
mikroorganizmalara duyarlılığı artırabilir veya gıda güvenliği ve zoonotik hastalıklar dahil
olmak üzere daha ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
Fumonisinler, kirlenmiş mısırdan yapılmış nispeten büyük miktarlarda gıda tüketen
popülasyonlarda özofagus ve karaciğer kanserleri, nöral tüp kusurları ve kardiyovasküler
problemler için şüpheli risk faktörleridir. Bunun yanında süt ve yumurta gibi hayvansal gıda
ürünlerinde fumonisin kontaminasyon riski; yaygın tüketimleri ve özellikle süt içen
çocuklarda maruz kalma potansiyeli nedeniyle endişe yaratmaktadır (Voss et al., 2007).
Fumonisinlerin Yasal Sınırları
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan gıdalarındaki fumonisin düzeylerinin 4 µg/g'dan
yüksek olmaması gerektiğini önermiştir. İsviçre'de, insan tüketimine yönelik kuru mısır
ürünlerinde 1 ug/g fumonisin tolerans seviyeleri önerilmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü/Dünya Sağlık Örgütü’ne (FAO/WHO) göre, bu toksinin insanlar için
maksimum tolere edilebilir günlük alımı (TDI) 2-4 mg/kg ve hayvanlar için 5-100 mg/kg
olarak belirlenmiştir (Ahangarkani et al., 2014; Fandohan et al., 2003).
Gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Türkiye'den ithal
edilen malzemelerden elde edilen mısır örneklerindeki toplam fumonisin (B1, B2, B3)
düzeyleri belirlenmiştir. Fumonisin seviyeleri Türkiye mısırında 0.80 ila 356.8 mg/kg
(ortalama = 88.24) ve ithal mısırda 4 ila 263 mg/kg (ortalama = 74.2) arasında değişmektedir
(Oruc et al., 2006).
Bu değerler ve yukarıda belirtilen TDI sınırları göz önüne alındığında fumonisin
kontaminasyonunun kontrol altına alınması ve üzerinde durulması gereken riskli ve önemi bir
problem olduğu görülmektedir. FDA, mısır ve işlenmiş mısır bazlı ürünler gibi insan
gıdalarında, fumonisinler için önerilen maksimum seviyeleri 2–4 ppm olarak belirlemiştir ve
bunun iyi tarım ve iyi imalat kullanımıyla elde edilebileceğini düşünülmektedir. 2007 yılında
Avrupa Birliği, mısır ve mısır bazlı ürünlerde maksimum fumonisin düzeylerine ilişkin
mevzuatı, işlenmemiş mısırda 4 ppm ve doğrudan insan tüketimine yönelik mısırda 1 ppm
olarak değiştirmiştir (Alshannaq & Yu, 2017). Hayvanlarla ilgili olarak, mısır bazlı yemlerde
FDA tarafından önerilen toplam fumonisin maksimum tolere edilebilir seviyeler atlar için 5
µg/g, tavşanlar için 5 µg/g, geviş getiren hayvanlar (sığır, koyun, keçi) için 60 µg/g ve kümes
hayvanları (tavuk, hindi, ördek yavrusu) için 100 µg/g şeklindedir (Fandohan et al., 2003).
MATERYAL VE YÖNTEM
Kullanılan Kimyasallar
At serumu(Thermo Fisher), Fumonisin B1(Sigma Aldrich), Dimetilsülfoksit (Merck),
EDTA(Sigma Life Science), ethidium bromür(MP,Fransa), L-glutamin (Thermo Fisher),
LMPA(Fisher Bioreagents), NaCl, NaOH(Sigma Aldrich),NMA(Bimax Agaroz),
PBS(Wisent), RPMI 1640 besiyeri(Thermo-fisher), Tris(Sigma Life Science),
triton(Merk),TK6 hücre hattı.
Hücre Kültürü: İnsan lenfoblastoit hücre hattı olan TK6 (TK+/-) %1 L-glutamine (Life
Technologies, Paisley, UK) ve %10 at serumu (BD Gentest, Oxford, UK) ile desteklenmiş
RPMI 1640 (Life Technologies, Paisley, UK) besi ortamında, 25 cm2 hacme sahip flasklar
+37°C’de, %100 nem ve %5 CO2 ortamında kültürlenmiştir.
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Rölatif Popülasyon Çoğalma (%RPD) Testi
Fumonisinlerin sitotoksik etkisini test etmek için uyguladığımız %RPD testi TK6 hücre
hatlarının flasklara ekimi ile başlamıştır. Ekimi yapılan hücreler +37°C’de %100 nem ve %5
CO2’li ortamda çoğaltılmıştır. Hücreler olası bir kontaminasyonun önceden belirlenmesi ve
sağlıklı olduklarının tespiti için araştırmaya dahil edilmeden önce ≥1.106 hücre/mL’ye
çoğaltılarak en az 2 pasajlama işlemi yapılmıştır. Çoğaltılan TK6 hücre süspansiyonları 1x105
hücre/mL olacak şekilde 6-oyuklu plakalara 3 mL hacimde ekilerek etüvde 24 saatlik
inkübasyona bırakılmıştır. 24 saatin sonunda hemasitometre (neauber lamı) yardımıyla hücre
sayımları yapılmıştır. Sayım işlemleri sonunda 4,8,12,16,20 µM fumonisin konsantrasyonları
ile dozlama işlemleri yapılmıştır. 6-oyuklu plakalar dozlama sonunda standart koşullarda
tekrar 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 24 saatlik inkübasyon sonrasında akut doz
konsantrasyonu bulunan platelerde tekrar hücre sayımı yapılmıştır ve sonuçlar kaydedilmiştir.
Kronik dozlama için ise 5 gün boyunca dozlama devam etmiştir. Kronik dozlamada
3.dozlama gününde hücre sayımı yapıldıktan sonra hücre konsantrasyonu 1x 10⁵ hücre/mL
olacak şekilde tekrar 6-oyuklu plakalar ekim yapılmıştır. Daha sonra o günün dozlaması
yapılarak kronik dozlamaya 2 gün daha devam edilmiştir. Çalışmamızda klozapinin akut doz
konsantrasyonları 4,8,12,16,20µM olarak kullanılmıştır. Akut dozları beş güne bölünerek
kronik dozlama gerçekleştirilmiştir. Çalışmada plakalardaki hücre sayılarının akut ve kronik
dozlamada 1 x10⁵-106 µg/mL arasında tutulmasına özen gösterilmiştir. Seyreltme hesapları
bu sayıya göre yapılmıştır. Kronik dozlamanın 3. gününde yapılan seyreltme işleminin
katsayısı % RPD hesaplamasında kullanılmıştır.
Akut ve kronik dozlama sonrasında flasklardan alınan 10 hücre süspansiyonları neauber
lamına yüklenmiş ve ölçüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Ölçüm esnasında neauber lamının 4
ölçüm alanındaki hücreler sayılmış ve alanların ortalaması alınarak mL’deki hücre sayısı
hesaplanmıştır. % RPD değeri OECD 487 numaralı kılavuza göre % 40’ın altında olduğunda
kimyasal madde çok toksik olarak yorumlanacaktır. %RPD değer %60’ından ( %55 ± 5) daha
fazla çıkarsa kimyasal maddenin toksikolojik değerlendirilmesinin güçleşeceği
bildirilmektedir (OECD/ OCDE, 2016).
Tek Hücre Alkali Jel Analizi (COMET): Deneyden 5 gün önce TK6 ve AHH1 hücrelerinin
ekimi yapılmıştır. Uygulama gününde, önceden ekimi yapılmış hücre süspansiyonlarının
1x105 hücre/ml olacak şekilde 10 ml’lik T25 flasklara ekimi yapılmıştır. Ekimi yapılan
hücreler 37°C’de %5 CO2’li ortamda 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Diğer gün hücre
süspansiyonları klozapin ile dozlanmıştır. Burada OECD kılavuzları gereği dozlamada en
fazla 100µl hacimde klozapin solüsyonu kullanılmıştır. Akut dozlama için 18, 36. 54. 72 ve
90 µM konsantrasyonlarında dozlama yapılmıştır. Kronik dozlama için akut doz değerleri 5
eşit parçaya bölünerek 5 gün boyunca uygulanmıştır. Kronik çalışmada 3.dozlama gününde
flasklarda bulunan hücre sayısı sayım lamı ile belirlendikten sonra konsantrasyon hesabı ile
1x105 hücre/ml olacak şekilde tekrar ekimi yapılıp dozlanmıştır. Klozapinin akut ve kronik
dozlamaları bittikten sonra, hücreler harvest time olarak adlandırılan son aşamada
toplanmıştır. Toplama zamanından önce Neaubeaur sayım lamı ile (2 x 10 µL) hücreler
skorlanmıştır. 15 mL’lik falkon tüp içinde santrifüj edilip üst faz atıldıktan sonra kalan
süspansiyon mL’de 20.000-50.000 hücre olacak şekilde PBS ile seyreltilmiştir. Daha önceden
NMA çözeltisi ile kaplanmış ve kurutulmuş lamlar düz bir zemin üzerine sıralanmıştır. Bu
lamlara PBS ile seyreltilmiş hücre süspansiyonundan 50 µL ve LMPA çözeltisinden 100 µL
alınarak lama yayılmıştır. Lamın üstü lamel ile kapatılıp, bir süre buz üzerinde bekletilmiştir.
Soğuduktan sonra lameller dikkatli bir şekilde çıkarılmıştır. Lamlar daha önceden hazırlanmış
lizing çözeltisine konmuş ve buzdolabında 1.5 saat bekletilmiştir.
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Bu işlemden sonra önceden hazırlanmış ve buzdolabında soğutulmuş elektroforez çözeltisi
elektroforez cihazına konulmuştur. Lizing işlemi biten lamlar lizing çözeltisinden çıkarılmış
ve lamlar elektroforez cihazına sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu işlemlerin tümü karanlık
ortamda gerçekleşmektedir. Eletroforez çözeltisinin yükseltisi kontrol edilmiş, lamların 0,5-1
cm üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Lamlar, elektroforez cihazında 20 dk akım
olmaksızın bekletilmiştir. Sürenin sonunda elektroforez cihazı 25 Voltta 300 mA’de 20
dakika boyunca çalıştırılmıştır. Elektroforezde yürütme işleminden sonra lamlar tanktan
alınarak sırasıyla 5 dk distile suda, 15 dk nötralize lizing çözeltisinde ve en son 5 dk tekrar
distile suda bekletilmiştir. Böylelikle lamların nötralizasyon işlemi tamamlanmış olur. Daha
sonra lamlar fiksasyon işlemi için sırasıyla %50’lik, %75’lik, %100’lük etanolde 5’er dakika
bekletilmiştir. Bu işlemin ardından lamlar 1 gün süreyle kurumaya bırakılmıştır. Kuruma
işleminden sonra lamlar kutusuna dizilmiş ve +4°C’de buzdolabında okuma yapılıncaya kadar
saklanmıştır.
Genotoksik etkinin belirlenmesi için lamları, mikroskopta okumadan önce 60 µM ethidium
bromür çözeltisi damlatılır ve daha sonra comet analiz sisteminde floresans mikroskopta
okuma yapılmıştır. Comet analizi sırasında her bir doz konsantrasyon için toplam 100 hücre
floresans mikroskopta izlenmiştir. Üç tekrar yaptığımız için her doz konsantrasyonu için
toplam 300 hücre 40’lık okülerle incelenmiştir.
Tek Hücre Alkali Jel Analizi (COMET)
Deneyden 5 gün önce TK6 hücrelerinin ekimi yapılmıştır. Uygulama gününde, önceden ekimi
yapılmış hücre süspansiyonlarının 1x105 hücre/ml olacak şekilde 10 ml’lik T25 flasklara
ekimi yapılmıştır. Ekimi yapılan hücreler 37°C’de %5 CO2’li ortamda 24 saat inkübasyona
bırakılmıştır. Diğer gün hücre süspansiyonları fumonisin ile dozlanmıştır. Burada OECD
kılavuzları gereği dozlamada en fazla 100µl hacimde klozapin solüsyonu kullanılmıştır. Akut
dozlama için 4,8,12,16 ve 20 µM konsantrasyonlarında dozlama yapılmıştır. Kronik dozlama
için akut doz değerleri 5 eşit parçaya bölünerek 5 gün boyunca uygulanmıştır. Kronik
çalışmada 3.dozlama gününde flasklarda bulunan hücre sayısı sayım lamı ile belirlendikten
sonra konsantrasyon hesabı ile 1 x10⁵ hücre/ml olacak şekilde tekrar ekimi yapılıp
dozlanmıştır. Fumonisinin akut ve kronik dozlamaları bittikten sonra, hücreler harvest time
olarak adlandırılan son aşamada toplanmıştır. Toplama zamanından önce Neaubeaur sayım
lamı ile (2 x 10 µL) hücreler skorlanmıştır. 15 mL’lik falkon tüp içinde santrifüj edilip üst faz
atıldıktan sonra kalan süspansiyon mL’de 20.000-50.000 hücre olacak şekilde PBS ile
seyreltilmiştir. Daha önceden NMA çözeltisi ile kaplanmış ve kurutulmuş lamlar düz bir
zemin üzerine sıralanmıştır. Bu lamlara PBS ile seyreltilmiş hücre süspansiyonundan 50 µL
ve LMPA çözeltisinden 100 µL alınarak lama yayılmıştır. Lamın üstü lamel ile kapatılıp, bir
süre buz üzerinde bekletilmiştir. Soğuduktan sonra lameller dikkatli bir şekilde çıkarılmıştır.
Lamlar daha önceden hazırlanmış lizing çözeltisine konmuş ve buzdolabında 1.5 saat
bekletilmiştir.
Bu işlemden sonra önceden hazırlanmış ve buzdolabında soğutulmuş elektroforez çözeltisi
elektroforez cihazına konulmuştur. Lizing işlemi biten lamlar lizing çözeltisinden çıkarılmış
ve lamlar elektroforez cihazına sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu işlemlerin tümü karanlık
ortamda gerçekleşmektedir. Eletroforez çözeltisinin yükseltisi kontrol edilmiş, lamların 0,5-1
cm üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Lamlar, elektroforez cihazında 20 dk akım
olmaksızın bekletilmiştir. Sürenin sonunda elektroforez cihazı 25 Voltta 300 mA’de 20
dakika boyunca çalıştırılmıştır. Elektroforezde yürütme işleminden sonra lamlar tanktan
alınarak sırasıyla 5 dk distile suda, 15 dk nötralize lizing çözeltisinde ve en son 5 dk tekrar
distile suda bekletilmiştir. Böylelikle lamların nötralizasyon işlemi tamamlanmış olur.
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Daha sonra lamlar fiksasyon işlemi için sırasıyla %50’lik, %75’lik, %100’lük etanolde beşer
dakika bekletilmiştir. Bu işlemin ardından lamlar 1 gün süreyle kurumaya bırakılmıştır.
Kuruma işleminden sonra lamlar kutusuna dizilmiş ve +4°C’de buzdolabında okuma
yapılıncaya kadar saklanmıştır.
Genotoksik etkinin belirlenmesi için lamları, mikroskopta okumadan önce 60 µM ethidium
bromür çözeltisi damlatılır ve daha sonra comet analiz sisteminde floresans mikroskopta
okuma yapılmıştır. Comet analizi sırasında her bir doz konsantrasyon için toplam 100 hücre
floresans mikroskopta izlenmiştir. Üç tekrar yaptığımız için her doz konsantrasyonu için
toplam 300 hücre 40’lık okülerle incelenmiştir.
BULGULAR:
Bulgular her örnek için yapılan 3 tekrarın ortalaması alınarak elde edilmiştir.
24 ve 48 Saatlik Veriler
GENOTO
KSİSİTE

SİTOTOKSİSİTE
Fumonisin B1
Gün 2
Gün 3
Gün 4
R-Ort.
Plaka
RPD
Kons.(µM)
Doz
Hasat
Hasat
PD
PD
RPD%
Numarası
%
1
0
466666,7 1441666,7 2555000,0 1,63 100,0 2,45 100,00
2
4
373333,3 1333333,3 2826666,7 1,84 112,9 2,92 119,07
3
8
395833,3 1295000,0 2181666,7 1,71 105,1 2,46 100,39
4
12
347500,0 1448333,3 2410000,0 2,06 126,6 2,79 113,91
5
16
345000,0 1451666,7 2468333,3 2,07 127,4 2,84 115,74
6
20
371666,7 1575000,0 2350000,0 2,08 128,0 2,66 108,47
Tablo 1. 24 ve 48 saatlik uygulamalar sonucu elde edilen sitotoksisite ve genotoksisite
verilerinin ortalaması

TK6-Fumonisin-B1-24 Saat-Ortalama
160,00
140,00

RPD%

120,00
100,00
80,00
60,00

RPD%

40,00
20,00
0,00
0

4

8

12

16

20

Konsantrasyon (µM)

Şekil 2. 24 saatlik uygulama sonucu elde edilen %RPD sonuçlarının ortalaması
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Comet
AUFC
1
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160,00

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

140,00
120,00

RPD%

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0

4

8

12

16

Comet Frequency

TK6-Fumonisin-B1-48 Saat-Ortalama

COMET
%RPD

20

Konsantrasyon (µM)

Şekil 3. 48 saatlik uygulama sonucu elde edilen %RPD ve Comet Analizi sonuçlarının
ortalaması
5 Günlük Veriler
Fumonisin B1
SİTOTOKSİSİTE
GENOTOKSİSİTE
Ort.
2.Gün
4.Gün
7.Gün
Comet
Plaka
Gerçek
Kons.(µM)
PD RPD%
AUFC
Numarası
Değer
1
0
432500 2513333,33 2396666,67 60236222 7,12
100
1
2
4
435000 2421666,67 2380000,00 57635667 7,05 98,99
3,123016
3
8
338333 2401666,67 2276666,67 54677944 7,34 103,01
5,186508
4
12
416667 2535000,00 2306666,67 58474000 7,13 100,15
6,43254
5
16
375833 2481666,67 2120000,00 52611333 7,13 100,10
7,916667
6
20
433333 2480000,00 2433333,33 60346667 7,12 100,00
9,511905
Tablo 2: . 5 günlük uygulama sonucu elde edilen %RPD ve Comet Analiz sonuçlarının
ortalaması
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TK6-FumonisinB1-Kronik-Ortalama
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4
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COMET
RPD%

2
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1

0

0
0

4

8
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16
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Şekil 4: 5 günlük uygulama sonucu elde edilen %RPD ve Comet Analiz sonuçlarının
ortalaması
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapmış olduğumuz çalışma göstermiştir ki sürekli ve düzenli olmamaka beraber her üç
tekrarda da hem 24 hem de 48 saatlik uygulamalar sonucu %RPD değerleri artmaktadır.
%RPD değerlerindeki bu artış ise FB1 maruziyetinin hücre ölümünün tam aksine hücre
proliferasyonunu indüklendiğini göstermektedir. Ayrıca sonuçlar göstermektedir ki %RPD
değerlerindeki artış sadece 20 μM’lık FB1 maruziteyinde ve 48 saatte görülmemiştir. Daha
düşük dozlarda ve kısa süreli maruzitette de RPD değerleri anlamlı şekilde artmıştır. Kronik
çalışma verilerine bakıldığında ise artış yer yer gözlenmekle beraber 24 ve 48 saatlik veriler
kadar anlamlı değildir. Bu değerler ise FB1’in düşük dozlarda dahi kısa süreli maruziyette
karsiojeniteyi indükleyebileceği fikrini düşündürmektedir. Daha uzun süre fakat düşük dozlu
uygulamalar sonucu ise hücreler kısmen apoptoza uğrayıp yer yer prolife olmuşlardır. Bu
durum daha yüksek konsantrasyonlardaki FB1’in kronik maruziyetinin proliferasyonu
durdurup hücre hasarına dolayısıyla apoptoza yol açacağını düşündürmektedir.
COMET analiz sonuçlarına bakılacak olunursa; 48 saatlik dozlama süreci sonunda elde edilen
mutlak kat değişimi (AUFC) değerlerinin her üç tekrar için de genel olarak artış gösterdiği
farkedilmektedir. Baş kuyruk momenti olarak da ifade edilebilecek bu değerdeki artışın hücre
nükleusunda meydana gelen genotoksik etkiyi ifade ettiği düşünülerek özellikle kronik ve
yüksek dozlu uygulamada hasarın fazla olduğu dikkat çekmektedir. Çalışmada uygulanan
doza bağımlı genotoksik etki görüldüğü söylenebilir. Genel olarak doz arttıkça hasar da
yükselmiştir. 48 saatlik dozlamada maximum AUFC değeri 6,375 iken beş günlük kronik
dozlamada bu değerin 13’e kadar çıktığı görülmektedir. Kronik uygulama genel ortalamaya
bakılacak olursa da daha fazla genotoksik hasar oluşturmuştur. Bu durum yüksek dozlu fakat
kısa süreli uygulamanın aksine düşük dozlu sürekli uygulamanın daha fazla genetik hasar
oluşturabileceği görüşünü desteklemektedir. FSCJ tarafından yürütülen çalışmalar başta
olmak üzere yukarda da değinilmiş olan birkaç çalışmanın tersine fumonisinlerin genotoksik
etkisi düşük dozlarda dahi in vitro şartlarda gözlemenmiştir ve literatürdeki non-genotoksik
karsinojenler sınıfına dahil edilen fumonisinlerin aslında genotoksik ajanlar olabileceği
çalışmadan elde edilen veriler arasına dahil edilmiştir.
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Olasılıkla daha yüksek dozlamalar yapılabilseydi genotoksik etki ve beraberinde sitotoksisite
daha net şekilde verilere yansıyacaktı. Fakat maddi imkanlar doğrultusunda alınabilen
fumonisin miktarı düşük olduğu için çalışmada en fazla 20 μM’lık FB1dozuna çıkılabilmiştir.
Sonuç olarak elde edilen veriler; yüksek ve düşük dozlu akut uygulamada fumonisin B1’in
proliderasyonu indüklemesi nedeniyle de karsinojenik olabileceği fakat kronik ve düşük dozlu
uygulamalarda zamanla hücreyi apoptoza götürerek canlılığı azaltacağı şeklinde
yorumlanmıştır. Bununla beraber FB1’in literatürde nongenotoksik karsinojenler olarak
belirtilen sınıflandırmasına tezat oluşturacak şekilde doza bağlı artan ve kronik uygulamada
daha net kendini gösteren genotoksik bir mikotoksin türü olabileceği çalışmadan elde edilen
sonuçlar arasındadır.
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LACTARİUS DELİCİOSUS VE LAETİPORUS SULPHUREUS
MAKROMANTARLARDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKLARIN ANTİMİKROBİYAL
VE ANTİBİYOFİLM ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Dünya yüzeyinde uzun yıllardan beri besin ihtiyacını karşılamak için toplanan mantarlar
üretmiş oldukları biyoaktif bileşikler sayesinde tıbbi açıdan da önem kazanmıştır. Mantar
çeşitliliğini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen tür sayısı her
geçen yıl artmaktadır. Buna bağlı olarak son yıllarda mantarların üretmiş olduğu
metabolitlerin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda hız
kazanmıştır. Biyofilmler, mikroorganizmaların bir yüzeye tutunarak ve etrafını korumalı bir
malzeme ile sararak topluluk halinde yaşadığı ortamlardır. Biyofilmler çoklu ilaç direncinde
önemli bir rol oynar ve enfeksiyonlarda yüksek morbidite ve mortaliteye neden olur.
Antimikrobiyal dirençteki bu artışın yarattığı tehditlerin üstesinden gelmek için yeni tedavi
stratejilerine ve yeni antimikrobiyallere ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Tokat ve Yozgat
yörelerinden toplanan Lactarius deliciosus, Laetiporus sulphureus makrofungus örneklerinin
E.coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, S.aureus ATCC
29213, C. albicans ATCC 10231suşlarına karşı antibiyofilm ve antimikrobial aktivitelerini
belirlemek için yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları sonucunda makromantarların
antimikrobiyal aktiviteleri tüm suşlara karşı minimum inhibisyon konsantrasyonu (MIC)
değerleri 125-500 µg/ml aralığında bulunmuştur. Antibiyofilm aktiviteleri E.coli, P.
aeruginosa ve S.aureus suşlarına karşı biyofilm inhibisyon konsantrasyonu (BIK) değerleri
% 5.8-80.3 arasında saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışılan iki mantar türünden
elde edilen ekstraktlar tüm suşlara karşı orta düzeyde antimikrobiyal aktivite gösterirken,
gram negatif bakterilerin biyofilm oluşumunu önemli ölçüde engellemiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibiyofilm aktivite, Antimikrobiyal aktivite, Makrofungus
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIBIOFILM ACTIVITIES OF
EXTRACTS OBTAINED FROM LACTARIUS DELICIOSUS AND LAETIPORUS
SULPHUREUS MACROFUNGI
ABSTRACT
Mushrooms have been collected on the earth's surface for many years to meet their nutritional
needs. In addition, they are also important from a medical point of view, thanks to the
bioactive compounds they produce. The number of species identified as a result of the studies
carried out to determine the mushroom diversity is increasing every year. Accordingly,
studies on the determination of the biological activities of metabolites produced by fungi have
gained importance in recent years. Biofilms are environments where microorganisms live as a
community by clinging to a surface and surrounding them with a protected material.
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Biofilms play an important role in multidrug resistance and cause high morbidity and
mortality in infections. New treatment strategies and new antimicrobials are needed to
overcome the threats posed by this increase in antimicrobial resistance. This study was carried
out to determine the antibiofilm and antimicrobial activities of Lactarius deliciosus,
Laetiporus sulphureus macrofungus samples collected from Tokat and Yozgat regions. In our
study, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus
faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Candida albicans ATCC
10231 strains were used. As a result of laboratory studies, antimicrobial activities of
macrofungi were found in the range of 125-500 µg/ml, with minimum inhibition
concentration (MIC) values against all microorganisms. Antibiofilm activities Biofilm
inhibition concentration (BIK) values were determined between 5.8-80.3% against E.coli, P.
aeruginosa and S.aureus strains. According to the findings, the extracts obtained from the two
fungal species showed moderate antimicrobial activity against all strains, while significantly
inhibiting the biofilm formation of gram-negative bacteria.
Keywords: Antibiofilm activity, Antimicrobial aktivity, Macrofungi
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EFFICIENT ADAPTABLE ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM IN WSN
FOR NETWORK SECURITY
SUBIKSHA.V
K, SR College Of Engineering
ABSTRACT
With the characteristics like limited resources and effective topology, wireless sensor
networks (WSNs) have two major problems: network security and energy consumption. The
traditional trust-based solutions are there to deal with various bad behaviors of nodes, but still
exist a variety of attacks, high energy consumption and communication congestion between
neighbor nodes. Therefore, this paper proposes a new and efficient trust based secure and
energy efficient routing protocol (TBSEER) to solve these network problems. Efficient
Adaptable Ant Colony Optimization Algorithm (EAACO) calculates the comprehensive trust
value through adaptive direct trust value, indirect trust value and energy trust value, which
can be resistant network attacks. Moreover, the nodes only need to calculate the direct trust
value, and the indirect trust value is obtained by the Sink, so as to further reduce the energy
consumption caused by iterative calculations. Eventually, the cluster heads find the safest
multi-hop routes based on the comprehensive trust value, which can actively avoid network
attacks. The simulation results show that the proposed EAACO reduces network energy
consumption, speeds up the identification of malicious nodes, as well as resists all common
attacks.
Keywords: Comprehensive trust value, direct trust value, indirect value, EAACO, network
attacks, wireless sensor networks.
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Abstract
Image categorization is essential to automate labeling in e-commerce. There are numerous
publications and research on the subject, but there is no comparable study in modest dress.
The difficulty with classifying modest clothes data is that classes are quite similar. Pants, tshirts, and dresses are examples of fashion items. There are still common categories in modest
clothes, but there are also tunics, turbans, shawls, and outerwear. Even by looking, those
classes - tunic and suit, dress, and outerwear (abaya) - are difficult to discern. In this study, we
look at the impact of combining unsupervised latent space embedding with additional
information acquired from pictures (pose) (auto-encoders). To feed numerous neural
networks, we combined pose information with photos. It has been discovered using various
hyper-parameters that, combining pose information with photos improves classification
results for often confused classes such as dress and outerwear. Pose information is useful in
our dataset for increasing true predictions of resembling classes. Models, autoencoder-based
classifiers, autoencoder classifiers with pose information, autoencoder classifiers with two
versions, and employing image autoencoder and pose autoencoder independently, were
trained validated and tested with a dataset of 52 thousand images in total. These findings help
us comprehend the benefits of employing pose information. Additional data can be extracted
in a variety of ways to uncover any other pattern that will help distinguish two classes that are
similar. This research can be enhanced by adding various information on different neural
networks.
Keywords: Machine learning, autoencoder, neural network, human gait (pose)
INTRODUCTION
Image classification is a well-known topic in Machine learning. There are abound of studies
to accomplish this task. In fashion field, image classification is necessary. Labeling is timeconsuming and automation is required. Similarity search, image classification and product
recommendation are some of required assets for e-commerce. In this research we investigate
the effect of using additional information (human pose) using different Neural Networks. We
employ models in Python programming language. The dataset used in this study is supplied
by Modanisa that is a modest clothing company. We used classification with the category of
the garments. In object detection one of popular tools is YOLOv4 [1]. It is implemented using
bounding boxes as additional information. It is faster and more accurate than another popular
model MS COCO [2]. Those models are powered by some other supportive information like
the position of object in the photo. In this study we focus on pose of the human in the photos.
We investigate whether this information is helpful.
In this study, an autoencoder is employed to transfer compressed image latent space to the
classifier. Autoencoders are utilized for a variety of tasks, including feature extraction [4] and
picture denoising [5.] We are more concerned with feature extraction in this investigation.
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Dense neural networks are commonly employed for classification [6]. Resnet is a well-known
residual neural network that demonstrates deep neural network power [7]. It's a robust picture
recognition algorithm. Although there are several research in the field of image processing,
the field of modest clothing is more difficult to differentiate due to its character, which
includes long sleeves and skirts. The majority of photographs of modest apparel products
include a hijab. Tunic, dress, suit, shawl, turban, t-shirt, and outerwear are the categories of
the dataset. Additional information has a positive influence on neural network training, as
demonstrated in this study.
Additional Information: Human Posture
There are numerous classification studies available. It has been established that providing
relevant information to deep neural networks is beneficial. Some examples include pointing to
an object's bounding box and displaying a heat map alongside an image. In this paper, we
show how to use posture information derived from pictures with the help of the powerful pose
identification algorithm BlazePose [3]. The algorithm is capable of detecting the joints shown
in Figure 1. Because these are modest apparel products, the Modanisa dataset contains
pictures with long sleeves and long skirts. As a result, we're looking to see if those
coordinates can help us distinguish modest apparel products.

Figure 3: Presentation of the joints [3].
A simple multitask classifier model is stated in Figure 2. However, this AECC model would
require a lot of data unless pretrained. Another alternative is to employ a multi-task model
PAECC (see in Figure 3), including an additional task if auto-encoding a clothing image. This
auto-encoder will utilize unsupervised data to provide necessary features for the classifier.

Figure 4: AECC: A Multitask classifier using an autoencoder and fully connected layer
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Figure 5: PAECC: A multitask classifier using pose information
PAECC_25 and PAECC_33 variations of PAECC using rotated pose with 25 coordinates and
33 coordinates of the pose information. Those neural networks employ rotated pose
information. Rotated pose is that center is midpoint of left and right shoulders. All coordinates
are calculated according to the new coordinate system whose coordinate axis is joint11 to
joint12 (right shoulder to left shoulder). At the end all coordinates are normalized in the range
[0,1].

Figure 6: IPAECC: A multitask classifier using multiple autoencoders for image and pose
Last we applied autoencoder for image and pose to encrypt both inputs into a latent space and
later use them to classify the images. It is expected that autoencoders compress necessary
features into the layer to be used simply to learn the category. The proposed IPAECC model
is calculated with loss weights as below:
Ltotal = Limage_ae + Lpose_ae + θ Lclassifier
Parameter θ are implemented as 0.1 using heuristic approach, classifier loss was much higher
than autoencoder loss, that is why this parameter is used to balance loss of the network. While
autoencoder is employing MSE (Mean Squared Error), classifier is using categorical cross
entropy.
EXPERIMENTAL VALIDATION
We employed pose information extracted from each image, using four different neural
network and compared it with the model AECC that does not use pose information. More
detail about the modest clothing dataset: Modanisa will be given in this section along with
results and discussion.
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Modanisa Dataset
We introduce a modest clothing dataset, Modanisa dataset using 7 classes: modest dress, suit,
tunic, shawl, turban, t-shirt, outerwear. Those categories can be seen in Figure 5. The figure
demonstrates photos those has similar poses, except t-shirt. However generally tunic photos
are taken from closer perspective like turban and shawl. T-shirt is no standard, background,
poses and general structure is different than other categories. And also, it can be understood,
t-shirt product photos do not include hijab unlike other categories. In the Figure 5, we can see
that also modest dress does not consist of hijab but in dress category this image is an
exception.

Figure 7: Example images from each category.
A sample set of images can be observed in Figure 6. It can be seen in the figure that
background is not always clear in row 2. The poses are variable. And products are similar.
Even the photo that is categorized as turban is at bias since a shirt is in the image and
networks are generally affected from all details in the image. The expectation from additional
data is to decrease that bias with the pose.

Figure 8: Sample images from Modanisa dataset.
Results and Discussions
In the dataset it is very challenging to distinguish between some products like outerweardress, outerwear-tunic, even shawl and turban. Categories are really similar. We introduce
different neural networks that are combination of unsupervised autoencoder and a classifier.
Images are used 136x100 with three channels RGB (Red Green Blue). To ease calculation, we
use image data generator with batch sizes of 16. Autoencoders are 2 dimensional
convolutional layers with stride of 2 and 3x3 filters.
Table 1: Comparison of models in terms of accuracy and f1 score.
Method
Accuracy
F1 Score
AECC
0.73
0.83
PAECC
0.73
0.82
PAECC_25
0.74
0.85
PAECC_33
0.71
0.70
IPAECC
0.71
0.70
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In Table 1, the accuracy and f1 score of the models are compared. Confusion matrices, on the
other hand, show more about the models and division of predictions. We can see from the
confusion matrices that AECC without pose is incapable of separating the most confused
classes outerwear and suit. IPAECC appears to be the most accurate predictor of shawl and
outerwear categories.
Another study [8] investigates the impact of utilizing two autoencoders for collaborative
filtering in recommendation. The results of using an autoencoder for the user and item from
the movie recommendation data were satisfactory. We use autoencoder for image and pose
for classification in IPAECC model.

Figure 9: Comparison of the confusion matrices arrows on the right side shows the changes
in true predictions compared to previous model. (From left to right and top to bottom)
Pose data clearly benefits the first five classes, while it confuses the latter two classes with the
very first one (PAECC). This is to be expected, given that the first class is a dress, the sixth is
outerwear, and the seventh is a t-shirt. Because the outerwear and dresses in this data set are
so similar, model bias towards one of them is unsurprising (see Figure 8). This prejudice, on
the other hand, aids performance in other classes.
The t-shirt confusion can be understood since photos are more diversified and less controlled
than the other classes, according to a closer review of the data. T-shirt images are also very
similar to tunic images, except for the length difference. It's also tough to distinguish between
a suit and a tunic. Normally, a suit is recognized because the bottom and top pieces are of the
same color, however in this data set, tunics are also paired with pants of the similar tone. As a
result of the nature of these classes, this bias was expected. Regardless of these inherent
biases, the model with posture and auto-encoder outperforms the AECC base model.
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Figure 10: Categories that are frequently confused: outerwear, dress, tunic, suit.
CONCLUSION
Pose information is useful in garment classification, as evidenced by the reported results.
Each provided model successfully distinguished a category in our dataset. Confusion matrices
show that rotated stance information is overly effective in determining outfit category. Pose
information has a significant impact on garment image classification. Pose data can be used to
distinguish resembling classes, according to our contribution. Products in the modest clothing
dataset include long sleeved shirts, long skirts, and hijab. As a result, classification is more
difficult. We use position, particularly foot and head coordinates, to help classification
overcome this difficulty in this work. Using different types of extra data may improve the
results.
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ÖZET
Perakende satışında, ürün talebini tahmin etmek, işletmelerin satış kayıplarını önlemesine
yardımcı olur. Bununla birlikte mevcut modeller çoğunlukla gerçek dünyada kullanılan
karmaşık ve büyük veri setlerini işleme eksikliği olan makine öğrenme algoritmalarından
oluşmaktadır. Bu makalede, tavsiye sistemleri için yaygın olarak kullanılan işbirlikçi
filtreleme yöntemlerinin perakende veri analizine uygulanma olasılığı denenmiştir. İşbirliğine
dayalı filtreleme (CF), bir kullanıcının beğenebileceği ürünleri benzer kullanıcıların
tepkilerine göre filtreleyebilen öneri tekniklerinden biridir. Kullanıcı ve ürünler arasındaki
aynı etkileşim, mağaza ve ürün etkileşimi için uygulanabilirken, değerlendirme değerleri
yerine satış miktarları etkileşim veri tabanını oluşturur. Perakende veri analizi için işbirlikçi
filtreleme yaklaşımının uygulanabilir olup olmadığını görmek için Negatif Olmayan Matris
Çarpanlara Ayırma (NMF) modeli uygulanmak üzere seçilmiştir. Ayrıca, öneri sistemlerinde
derin öğrenme ile yapılan gelişmelerden esinlenerek, tavsiye sistemlerinde bahsedilen aynı
sorunların üstesinden gelmek için perakende analizi için temel model olarak otomatik
kodlayıcıları ve çok katmanlı algılayıcı modülünü (MLP) içeren bir derin öğrenme yaklaşımı
uygulandı. Daha sonra, perakende veri analizinde var olan zamansal davranışları çıkarmak
için temel model, zaman serisi modeline dönüştürülmüştür. Hem temel model hem de zaman
serisi modeli, klasik yönteme göre daha iyi ve genelleştirilmiş sonuçlar vererek perakende
veri analizinde derin öğrenme algoritmalarının kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: perakende veri analizi, işbirlikçi filtreleme, derin çarpanlara ayırma, çok
katmanlı algılayıcı, otomatik kodlayıcı.
DEEP FACTORIZATION FOR TEMPORAL RETAIL DATA ANALYSIS
ABSTRACT
In retail sales, predicting demand for items helps businesses avoid lost sales. However,
existing models are mostly machine learning algorithms that are lack of extracting complex
relationships and processing large dataset used in real world. In this paper, possibility of
applying collaborative filtering methods commonly used for recommender systems into retail
data analysis is experimented. Collaborative filtering (CF) is one of the recommendation
techniques that can filter out items a user might like based on reactions by similar users. The
same interaction between the user and items was applied for store-item interaction while,
instead of ratings, sales amounts are considered as interaction databases. Nonnegative Matrix
Factorization (NMF) model was selected to be applied to see if collaborative filtering
approach is applicable for retail data analysis. Further, inspired by the developments made
with deep learning in recommendation systems, a suitable deep learning approach which
includes autoencoders and multilayer perceptron module (MLP) was implemented for retail
analysis as a base model to overcome same problems mentioned for recommender systems.
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Later, the base model was changed into a time series model to extract temporal behaviors
exists in retail data analysis. Both base model and time series model get better and more
generalized results than the classical method and enabled the use of deep learning algorithms
in retail data analysis.
Keywords: retail data analysis, collaborative filtering, deep factorization, multilayer
perceptron, autoencoder.
INTRODUCTION
Retail data analysis provides the needed insight to make informed decisions to grow
business’s revenue and profitability. Predicting demand for items can help businesses to
understand the problem of lost sales and avoid failures. The root cause of the loss can be
internal factors such as poor customer service, over-pricing, out of stock, but also can be
influenced by weather, local events and other external factors. In order for businesses to avoid
such failures, the data of the business can be used to make insights and expected, and real
profits can be compared to be prompted to understand the nature of the problem.
The probability of applying recommendation systems to retail data analysis is an open
research area. The main goal of the recommendation systems is proposing relevant items to
users. The same interaction between the user and items can be applied for store-item
interaction while, instead of ratings, sales amounts are considered as interaction databases.
Collaborative filtering (CF) is one of the recommendation techniques that can filter out items
a user might like on the basis of reactions by similar users. Collaborative filtering can be
applied by building a database of preferences for items by users. It breaks down the user-item
matrix into small matrices, which can then be reconstructed in order to approximate the
original matrix. This method is called matrix factorization. Matrix factorization techniques
such as singular value decomposition (SVD), nonnegative matrix factorization (NMF) and
principal component analysis (PCA) are commonly used in collaborative recommendation
systems.
However, traditional CF methods based upon matrix factorization techniques learn the latent
factors from the user-item ratings and suffer from the cold start problem as well as the
sparsity problem. The cold start problem starts where the system will not recommend an item
unless it has some ratings. On the other hand, item will not get ratings unless the system
recommends. Additionally, the learned latent factors may not be very effective due to the
sparse nature of the ratings and the side information. In Fig. 1, The example shows that latent
space representation is not effective due to wrong representation of p4. One way to resolve
the issue is to use a large number of latent factors. However, it may adversely hurt the
generalization of the model. To generate effective and generalized latent representations, deep
learning approaches has been started to be applied on recommender systems. However, same
progress has not achieved for retail data analysis.
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Fig. 1. Cold Start Problem [2]
In this paper, recommender system methods that could be most suitable for the retail data
analysis problem were researched. NMF model was selected to be applied to see if
collaborative filtering approach is applicable for retail data analysis. Further, inspired by the
developments made with deep learning in recommendation systems, a suitable deep learning
approach which includes autoencoders and multilayer perceptron module (MLP) was
implemented for retail analysis as a base model to overcome same problems mentioned for
recommender systems. Later, the base model was changed into a time series model to extract
temporal behaviours exists in retail data analysis. In the results section, the results predicted
by the applied models and the actual values are compared and the applicability of these
methods is shown.
RELATED WORK
In most cases, recommendation systems are limited to two-way communication between the
item and preference of the user. Therefore, a binary neural network is created to model the
two-way interaction between users and items. Neural Collaborative Filtering (NCF) is a case
study where user and item are represented by two dense vectors in the lower input layer. The
obtained user (item) embedding can be seen as the latent vector for the user (item) in the
context of latent factor model. The user embedding and item embedding are then fed into a
multi-layer neural architecture to map the latent vectors to prediction scores. Later, in
Wide&Deep model, the NCF structure was combined with the linear model and both
generalization and memorization features were used together for recommendation systems.
After the input layers, there are embedding layers that show the sparse representation of
vectors that consist of dense layers. These vectors are then used as the input of the multilayer
perceptron (MLP) and the user’s rating score is estimated as the output value.
As can be seen in Fig. 2, DCAR (Deep Collaborative Autoencoder for Recommendation),
unlike NCF, autoencoders are designed that can reflect users and items to a lower dimensional
space instead of using an embedding layer. This layer connects to the relationship prediction
module and is flexible enough to extract complex features. For the input of the model, the Y
matrix, which shows the interaction between the user and the item, is first created, and the
hidden vectors of the user and the item are obtained from the matrix. Then, the user and item
vectors are combined and sent to the MLP module to estimate the rating score.
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Fig. 2. DCAR Architecture [5]
CTAAR (Conditioned Temporally Approximate Joint Autoencoder and Regressor) , based on
the current DCAR model, an RNN-based method that can also process temporal data is
proposed. The created model also trains many autoencoders and regressors to process
temporal data. In the extended DCAR model, each of the weekly interactions is encoded
separately and these encoders are combined before they reach the final hidden space. In
CTAAR, on the other hand, separate daily interaction matrices are used for each week.
Extended-DCAR model and CTAAR performed better in handling noise, generalizing, and
processing temporal data than previous approaches.
DATASET AND PREPROCESSING
The dataset consists of two years of weekly data that contains sales amount of items in stores.
Base model used in this work uses a single week’s data and the week is selected randomly to
avoid training with only similar weeks. Data has 5 main features which are date of action,
unique id of stores, unique id of items, revenues and sales quantities of items in stores.
As the first step, anomaly sales should be eliminated. The anomalies may occur in the pricing
level (anomaly pricing of an item in a store) or in the quantity level (anomaly sales amount of
an item in a store). Each item’s prices are found by calculating revenue/quantity rate. The
outlier elimination is done using z-score for prices of items across stores. If a store sells an
item extremely cheap or extremely expensive it is eliminated by z-score of 3. The same
outlier elimination is done for quantities where a store sells an item lower or higher than
expected.
After anomaly elimination, data is converted into a matrix suitable for the collaborative
filtering analysis. While indexes show the items and columns show the stores, each value of
the matrix represents the sales value of an item in a store. In order to feed the data into the
model, the column and the row of the matrix is used to create vectors of the items and stores.
An item vector is created by selecting the specific row which represents item’s sales across all
the stores. This vector represents the general sale behavior of the item. The same is applied
for the stores where the vector shows the store’s sales for each item.
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In order to reduce the effect of sparsity on the model, items not sold in most of the stores are
eliminated. These items do not have enough data to provide useful information for
collaborative filtering as it is based on a two-way relationship between store and item. The
threshold was chosen as 50% of stores because the model cannot make adequate predictions if
half of the item vector consists of zero values. These items are also mostly ignored by
businesses because their total revenue is also lower compared to commonly sold items.
Additionally, It helps to reduce the cost of model training.
In time series deep factorization model, sequential weeks are used to capture seasonal
changes. Store and item vectors will be forecast weekly and separate matrices are created for
each week. While the rows and columns of these matrices represent vectors for a week, they
are indexed sequentially by date and divided into sequences of specified length. The optimum
value of the sequence length was found by the grid search algorithm.
The issue, which may take place in time series models, is the dates with no information of the
quantity for a store or an item. While using different weeks for sequential data, the same
store-item pair may not have any information of sales in following weeks. This again causes
sparsity issues as it fills the vectors with zero values. If an item-store pair has mostly (more
than 50% of the weeks) zero valued weeks, this pair is eliminated for time series models. In
order for the data to be processed through the same normalization process, normalization was
applied by combining all weeks.
MODEL ARCHITECHTURE
The base model consists of two autoencoders and an MLP module. In the model, the latent
space that represents the summary information of items and stores occurs in the bottleneck
part of the autoencoders. The MLP module combines these hidden representations and takes
as an input to generate an output which is an estimation of sale amount. The model contains
two separate autoencoders for stores and items, and the task of these encoders is to extract
summary information for both. The item-store matrix is used as input, and the row of the
matrix represents the item vector representing the sales of items in each store, and the
columns the vector representing the sales of each item in a store. The formula for the encoder
module used to find the hidden representations of these vectors is as follows:
(1)
hR = ReLUVWRX hR-! Y, i = 2,3, … , K
where K represents the number layers in encoder and decoder forming the autoencoder and
ReLU represents the rectified linear unit activation function. The loss function is defined to
represent the sum of the weighted MSE values of the two autoencoders:
L\] = L^\]_`] + LR\]]a
e

e

1
1
* = c(udR -uR ) + c(vdR -vR )
2
2
Rf!

Rf!

(2)

To combine the store and item latent space representations, the interaction layer r is created,
which is the input to the MLP module. The interaction layer r of store and item latent spaces
can be defined as follows:
(3)
r = gp! q! , p! , q! , p q , p , q , … , ph q h , ph , q h i
where ${\bf p} = [p_1, p_2, ..., p_d]$ and ${\bf q} = [q_1, q_2, ..., q_d]$ are the d
dimensional latent spaces for stores and items, respectively.
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The loss function for the end-to-end model is calculated as follows:
L = Lk`]l + αVL^\]_`] + LR\]]a Y

(4)

where Lk`]l mean-squared error loss of the MLP layer and α is hyper parameter balancing the
training of the autoencoders against the regressor for the sales amount prediction.
1.
Skip Connection
Deep neural networks suffer from degradation problem leads to a decrease in model
performance because it gets harder to get information from hidden layers while the model gets
deeper. In order to increase the performance and prevent degradation problem, the encoder
layers are combined with the corresponding decoder layer with additional connections. These
connections send feature maps directly from the previous layer of the encoder to the next
layer of the decoder. This helps the autoencoder create a more clearly defined map of the
input. Skip connection can be applied to different layers and different numbers of times. In
this work, all encoder layers are connected to their opposite decoded layer after some
experiments to find the efficient connection patterns.
2.
Sparse Autoencoder
A sparse autoencoder is simply an autoencoder that uses penalty for sparsity so that only a
few nodes are encouraged to activate when a single sample is fed into the network. This
forces the model to be more responsive to unique features and prevents model from copying
the input. There are two sparsity constraints which are KL divergence and L1 regulation. L1
regulation was chosen because of its tendency to move gradient to zero.
3.
Gaussian Noise
Adding noise to the input may have an effect of regularization and increase the reliability of
the model. One of the most common methods is to use Gaussian noise. The amount of noise is
crucially important for the model as too much noise makes mapping hard for the model while
too little noise has no effect. Optimization is applied in order to find the correct noise value.
4.
Incremental Training
In order for the model to learn the information of different weeks, incremental training was
carried out. Incremental training includes training with the selected week and its previous
weeks iteratively. It should be noticed that all weeks have to have same items and stores and
weeks have to be sequential to get appropriate results due to temporal behaviors of retail data.
To make incremental training more efficient, weights were assigned to each input data using
Mahalanobis distance. As a new week is added to the training, the Mahalanobis distance is
updated by calculating for the given item-store pair as;
|value-mean|
(5)
weight R^ =
std
where value is the value of item-store pair in the current week. weight R^ shows the weight
value of the pair and mean and std values are calculated using all weeks that are currently
included in the training. This weight value is recalculated in each training and averaged
together with the weights obtained previously. The weight value is added loss as follows;
(6)
L = Lk`]l + αVL^\]_`] + LR\]]a Y *weight R^

which behaves as a reward-punishment system in the model. Thus, values that do not differ
weekly are rewarded, while values that vary each week are penalized for making insight
difficult.
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5. Time Series Models
a. Long-Short Term Memory (LSTM)
LSTM models are a variation of RNN (Recurrent Neural Network) models but learn longterm properties as well. For this reason, they are suitable to be used on temporal data. In this
paper, dense layers of the base model are changed into LSTM layers. There are 2 different
structures created by different combinations. The first one uses LSTM only in MLP
(Dense+LSTM), while the other one uses both the auto-encoders and the MLP
(LSTM+LSTM).
b. Variational Auto-encoder
Variational auto-encoders solve the problem of implicit irregularity by having the encoder
return its distribution over the entire hidden representation instead of a single point value. It
provides a more organized form of implicit representation by adding a regulation term to the
loss function applied over the distribution. The architecture was tested on Dense+LSTM and
LSTM+LSTM.
c. Attention Mechanism
Attention Mechanism uses a weighted sum of all of the encoder hidden states to flexibly focus
the attention of the decoder to the most relevant parts of the input sequence. This mechanism
is experimented for proposed LSTM architectures.
EEXPERIMENTS AND RESULTS
In order to test performance of the proposed model, RMSE and R2 scores were used to
analyze the difference between the actual sales amount and the estimated sales amount
obtained by factorization method (NMF). The model with the skip connections which is the
method with the best results, was taken as the base model and the evaluations were carried out
accordingly. Table I shows the base model’s performance after applying optimization on the
model to find the best hyper-parameters parameters for the model. It has been observed that
the proposed model always outperforms NMF in trials for different weeks (see Table 1). NMF
only gets close to DCAR in week 5, however DCAR outperforms NMF by 0.507 and 0.09 for
RMSE and R2 score respectively.
Table 1. Comparison of Base DF Model and NMF Model
RMSE
R
Base
Base
Week NMF
NMF
DF
DF
1
20.256 8.301
0.814
0.968
2
14.801 7.136
0.854
0.966
3
20.227 8.452
0.803
0.965
4
21.565 9.022
0.814
0.967
5
5.883
5.376
0.944
0.953
6
21.136 8.211
0.820
0.972
7
19.966 8.224
0.810
0.967
8
16.832 7.915
0.848
0.966
9
19.080 8.609
0.831
0.965
10
16.832 7.915
0.847
0.966
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In spite of the model’s promising scores, it is not enough to understand if factorization works
accordingly. Model should not depend on the store-item pairs’ original value to make
predictions. Instead, factorization method must extract the information based on item/store
sales on other item/store pair sales. This creates a need for another analysis which looks at the
performance of the prediction by interfering the original value in order to see its effect. The
method used in this work is called perturbation which increases deterioration on a specific
item-store pair’s value while training. The training is done iteratively by increasing the
perturb value for the given item-store pair by a given amount. 10 worst-estimated products by
the base model are selected to make perturbation analysis. All the item values across stores
are held and the other values of the item across the stores are perturbed by 5% to 25%
iteratively. Each iteration step is repeated 5 times and averaged in order to eliminate
random selection bias.

Fig. 3. Performance of NMF and Base Model against perturbation
In Fig. [figure3], true values of the item-store pair are given in blue while base models
prediction is given in orange. The other bars show perturbation results from 5% to 25%,
respectively. Both NMF and base model continued to make predictions close to their original
prediction, despite the increase in the perturbation rate. This shows both models do not
depend on the original value to make predictions and use the general sales behavior.
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On the other hand, the base model comes closer to the true value than the NMF in all trials
which shows the robustness of the base model. NMF model shows a pattern in predictions and
predicts below original value which means NMF starts with an assumption for the predictions
unlike the deep factorization model. This result proves that factorization models are suitable
for retail data analysis.
After perturbation trails, deep factorization architectures that could give better results were
applied on the base model. Table 2 contains trials of sparse auto-encoder with different L1
regulation values for different weeks. The L1 column marked with "-" in this table represents
the performance of the base model. 0.01 value of L1 outperformed the base model in all
weeks. In general, the use of sparse autoencoders increases the model performance. Even in
the worst case, success rate decreased only by 0.1.
Table 2. Base DF Model with Sparse Autoencoder
Week Regulation(L1) RMSE
R
8.301 0.968
1e-2
8.195 0.969
1
1e-4
8.127 0.972
1e-6
7.804 0.972
7.136 0.966
1e-2
6.927 0.966
2
1e-4
7.229 0.968
1e-6
7.231 0.965
8.452 0.965
1e-2
8.305 0.965
3
1e-4
8.325 0.966
1e-6
8.545 0.966
9.022 0.967
1e-2
8.855 0.968
4
1e-4
8.685 0.969
1e-6
9.082 0.967
Results of adding Gaussian noise to input are shown in Table 3 with different perturbation
values on different weeks. The 10- 5 value outperformed the base model in every week. In the
case of using noise higher than 0.001, the noise starts to outweigh the real information and
model gives worse results than the NMF model after value 0.5.
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Table 3. Base DF Model with Gaussian Noise
Gaussian
RMSE R
Week
Noise(L1)
8.301 0.968
1e-3
8.341 0.968
1
1e-4
8.561 0.966
1e-5
7.417 0.975
7.136 0.966
1e-3
7.154 0.966
2
1e-4
7.370 0.964
1e-5
6.979 0.967
8.452 0.965
1e-3
8.239 0.967
3
1e-4
8.322 0.966
1e-5
8.400 0.966
9.022 0.967
1e-3
9.798 0.961
4
1e-4
9.456 0.964
1e-5
8.873 0.968
In the incremental training, the optimum number of weeks to be used varies. Although the
incremental model gave better results than the NMF model, it did not give better results than
the base model. For a selected week, the NMF model has RMSE and R2 scores of 20.91 and
0.82, while the base model has scores of 10.86 and 0.95. In incremental training, the scores
were 12.55 and 0.93 when the optimum number of weeks was used. Training with
Mahalanobis distance with the optimum number of weeks gave better results as RMSE is 2.16
and R2 is 0.94. However, it still did not reach the score of the base model.
After experimenting with the base model, the model is developed into time series models
aiming to capture temporal behaviours. In the Dense+LSTM model the RMSE and R2 values
are 10.24 and 0.923, respectively. In the LSTM+LSTM model, scores of 12.53 and 0.90 were
obtained. On the other hand, the variational autoencoder gave better results than the base time
series model where RMSE is 11.07 and R2 is 0.926 for the Dense+LSTM model. Likewise,
an improvement in estimation was observed in the LSTM+LSTM model with 11.21 RMSE
score and 0.92 R2 score. The attention mechanism showed the best results among all LSTM
models with 10.52 RMSE score and 0.93 R2 score. All the time series models showed
promising results and proves that time series models are also applicable for retail data analysis
using deep factorization methods. However, larger experimentation with larger data is
required for better performance.
RESULTS
We presented an improved version of a baseline deep factorization model created for retail
data analysis by applying incremental training techniques, augmentation via noise and
simultaneous latent space auto-encoding. In addition, temporal data, which is important in the
retail data analysis problem, is made processable by adding LSTM layers to the base model.
The LSTM model is made more effective by using different methods such as variational autoencoding and attention mechanism.
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The mew models show a significant performance improvement over the non-negative and
base deep factorization methods and have become usable in practical applications. In future
studies, we plan to train transformer-based models that will explore seasonal patterns with
model improvements on long range data covering a span of five years.
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DIABETES PREDICTION USING SUPPORT VECTOR MACHINE
Nuzhat Ahmad Yatoo
Department of Computer Applications, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and
Technology
I. Sathik Ali
Department of Information Technology, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science
and Technology
Abstract
Diabetes mellitus is one among severe diseases and affects a significant part of the population
globally. Diabetes mellitus or simply Diabetes is often known as chronic syndrome and is a
set of metabolic disorders caused by persistently high blood sugar levels. Due to frequent
examinations required, lifelong responsibility and medicinal costs, the disorder has a
deleterious effect not only an individuals life who suffers from it but those of his kin as well.
Machine learning methods have seen extensive use in past years due to its exceptional
achievement in a number of medical applications, ranging from heart attack prognosis to other
medical assessments. If an accurate early prognosis is achieved, the uncertainty influence can
be mitigated, thus softening the implications of Diabetes. In this study, Pima Indian Diabetes
Dataset has been utilised which is publicly available on UCI Machine learning repository. The
existence of missing values and outliers in the dataset makes it difficult and problematic to
achieve stable and reliable diabetes forecasting. Support vector machine model is applied to
produce a vigorous structure for diabetes prophecy preceded by the removal of the missing
values, outliers; Feature scaling and K Fold cross validation. To determine the efficiency of
the model accuracy, recall and precision metrics along with F1 score and AUC are used.
Recall and AUC are chosen as performance metrics, improved upon by Grid Search
Hyperparameter tuning technique. Application of the proposed model achieves an AUC of
92.9% and Recall of 92 % which provides a relatively favourable output.
Keywords: Diabetes Mellitus, Support vector machine, K Nearest Neighbour, Machine
Learning
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DIGITAL TWINS AND ITS MANIFOLD APPLICATIONS
Nour El Houda Benharkat
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Souad Bentaalla Kaced
dept. of MRIE QHSE-GRI, National Polytechnic School of Algiers Elharrach,
Chergui Abdelmalek
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Abstract
The intent of this article is to identify the most impactful research on digital twins and to map
the conceptual and intellectual structure of its field of study. The articles reviewed were
obtained from a search of 4 databases, comprising 924 articles published between 2000 and
2021. Through a systematic review of the literature related to digital twins, this paper aims to
provide an updated landscape of the main elements of DTs, their specifications and
interaction issues, describing existing research and technical issues in the development and
construction of DTs, according to the different application domains and associated
technologies. For this effort, the main questions we answer here are "What is a digital twin?";
"How to implement a digital twin?"; "What are the benefits of a digital twin?". Finally, to
identify current and future trends that could encourage new research opportunities and
formats, and thus fill existing research gaps. Accordingly, this article provides researchers
with guidance for future research, highlighting the most important contributions on the topic
and identifying trends in this research area.
Keywords: Digital twin, Bibliometric Analysis, Industry 4.0
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Abstract
Non-orthogonal multiple access (NOMA) technique makes it possible for all users to benefit
from the same frequency band at the same time interval. This method is expected to be a
cornerstone in the upcoming wireless telecommunications standards for meeting the desired
data rates. Successive interference cancellation (SIC) is the fundamental principle behind
NOMA such that it ensures that all users simultaneously utilize the same frequency band. To
perform SIC, users decode two or more packages received at the same time with channel state
information (CSI) that is supposed to be available at users. Simultaneous transmission of two
or more signals is possible with a multiple-input multiple-output (MIMO) schematic. In
addition to that, the data rate is increased by emitting more than one signal with MIMO
technology, the error rate can also be reduced by sending modified versions of the same
signals. To reduce the complexity of the system, the use of the zero-forcing (ZF) V-BLAST
algorithm can be an advantageous way when this system is used by several users. A previous
relevant study shows that NOMA can be used with ZF V-BLAST over Rayleigh fading
channels. The present system is examined by adopting a more general fading model, namely
Nakagami-m fading. Even though Rayleigh fading is an effective way when there is no lineof-sight between transmit and receive antennas, its scope is narrow, and it cannot be used
under certain practical situations. Nakagami-m fading is a general model that encompasses
Rayleigh fading as a special case. For this purpose, the performance of NOMA ZF V-BLAST
system is investigated for Nakagami-m fading channels. The simulations show that the scale
parameter in Nakagami-m fading channel directly affects the results of the average sum rate
(ASR). As the scale parameter increases, the ASR increases.
Keywords: Wireless communications, non-orthogonal multiple access, multiple-input
multiple-output, V-BLAST, Nakagami fading.
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SIFIRA ZORLAMALI V-BLAST KULLANAN DİKGEN OLMAYAN ÇOKLU
ERİŞİMİN NAKAGAMI SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIMI
Özet
Dikgen olmayan çoklu erişim (DOÇE) tekniği, tüm kullanıcıların aynı frekans bandından aynı
zaman aralığında faydalanmasını mümkün kılar. Bu yöntemin, istenen veri hızlarını
karşılamak için gelecek kablosuz telekomünikasyon standartlarında bir köşe taşı olması
bekleniyor. Ardışık girişim iptali (AGİ), NOMA'nın arkasındaki temel ilke olup, tüm
kullanıcıların aynı frekans bandını aynı anda kullanmasını sağlar. AGİ’yi gerçekleştirmek
için, kullanıcılar aynı anda alınan iki veya daha fazla paketi, kullanıcılarda mevcut olduğu
değerlendirilen kanal durum bilgisi (KDB) ile çözer. Çoklu girişli çoklu çıkışlı (ÇGÇÇ) bir
şematik ile iki veya daha fazla sinyalin eşzamanlı iletimi mümkündür. Buna ek olarak, ÇGÇÇ
teknolojisi ile birden fazla sinyal iletilerek veri hızı arttırılırken, aynı sinyallerin değiştirilmiş
versiyonları gönderilerek hata oranı da düşürülebilir. Sistemin karmaşıklığını azaltmak için,
sıfıra-zorlamalı (ZF) V-BLAST algoritmasının kullanılması, bu sistem birkaç kullanıcı
tarafından kullanıldığında yararlı bir yol olabilir. Daha önceden yapılmış olan bir çalışmada,
NOMA'nın ZF V-BLAST ile kullanılabileceği Rayleigh sönümleme kanalları üzerinden
gösterilmiştir. Mevcut sistem, daha genel bir sönümleme modeli olan Nakagami-m
sönümleme modeli benimsenerek incelenmiştir. Rayleigh sönümlemesi, verici ve alıcı
antenler arasında görüş hattı olmadığında etkili bir yol olsa da kapsamı daha dardır ve bazı
pratik durumlarda kullanılamaz. Nakagami-m sönümlenmesi, Rayleigh sönümlenmesini özel
bir durum olarak kapsayan genel bir modeldir. Bu amaçla, Nakagami-m sönümlü kanallar için
NOMA ZF V-BLAST sisteminin performansı araştırılmıştır. Simülasyonlar, Nakagami-m
sönümleme kanalındaki ölçek parametresinin, ortalama toplam oranı (OTR) sonuçlarını
doğrudan etkilediğini göstermektedir. Ölçek parametresi arttıkça OTR artar.
Anahtar Kelimeler: Kablosuz haberleşme, dikgen olmayan çoklu erişim, çoklu giriş çoklu
çıkış, V-BLAST, Nakagami sönümlemesi.
INTRODUCTION
Wireless communication has undergone a huge change compared to when it was first used
and discovered by Nikola Tesla. Throughout this period, numerous communication devices
and users have been connected to each other. With the extending number of devices, there is
an increasing number of challenges to overcome. Time and frequency allocation to numerous
users, utilizing multiple antennas at transmitter/receiver sides, channel estimations, and
channel state information (CSI) to reduce error rates are some of the main advancements in
the field.
The latest technological improvements are focused on increasing data rates with decreasing
error rates. To achieve these challenges, different approaches are implemented together.
Multiple-input multiple-output (MIMO) provides a raise in data rates by using multiple
transmit and receive antennas. The received signals are directly affected by the
communication channel without regarding signal-to-noise ratio (SNR). Furthermore, MIMO
strengthens transmission reliability through spatial diversity (Agiwal et. al., 2016; Li et al.,
2020). The maximum achievable diversity gain in a t transmit and r receive antenna system
(known as a t × r MIMO system) is tr (Zheng & Tse, 2003).
Another technique to provide users with higher data rates is non-orthogonal multiple access
(NOMA). It is developed to allocate the entire frequency band to users instead of allocating a
specific frequency band to each user (Saito et al., 2013). NOMA is designed to assign more
signal power to users with poor channel conditions.
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It is planned to enhance the data rate of far users by guaranteeing equal performance amongst
the users. A base station (BS) transmits signals with different power levels assigned to the
users regarding their distances to the BS. Since the channel conditions worsen as the distance
to the BS increases, a higher power signal is sent to the far users, while a signal to the nearby
users is transmitted at a lower power. At the receiver, using CSI, the signals are decoded, and
successive interference cancellation (SIC) is applied to separate the interference caused by the
signals of other users (Mwakwata et al., 2021).
In MIMO systems, CSI is not available in the BS practically (Liu et al., 2016). However, CSI
is available at users in an instantaneous or practical sense in NOMA. In MIMO-NOMA
systems, multiple signals are transmitted in parallel which is called as layered transmission.
The BS separates the signals associated with the users and combines these signals for
transmission. Foschini (1999) has proposed the utilization of a layered transmission block
diagram at BS and Vertical Bell Laboratories Layer Space-Time (V-BLAST) technique to
detect the received signals. In V-BLAST, the transmitted signal is divided into different layers
and coded in each layer. The interference signal is nulled out from the signal yet to be
detected and the desired signal is decoded with no interference at any layer. This nulling
procedure is performed by zero-forcing (ZF) which is a method of isolating the interference in
a multi-user MIMO system. The V-BLAST provides a near-optimum solution in terms of
performance and complexity (Kim & Lee, 2005). Özyurt et al. (2020) showed that ZF VBLAST and SIC techniques at the users can manage interferences in MIMO-NOMA systems.
In this paper, MIMO-NOMA system is implemented with two users. At the BS different
power levels are allocated to the signals of users. ZF V-BLAST algorithm is applied at the
users not only by separating the signals but also by reducing the complexity. The system
performance is examined in different channel conditions which result in multipath
propagation and the same signal is received over more than one path. This causes degradation
in signal amplitude and phase shifting of the signal. This phenomenon is called fading.
According to Nakagami-m fading characteristics, Achievable Sum Rate (ASR) results are
compared to observe the maximum number of bits transmitted on the given channels per
second.
SYSTEM MODEL
A BS and two-user system model is examined in this study. BS and each user have two
antennas and constitute a MIMO system. To use the spatial diversity property of MIMO
architecture, the same signals of two users are transmitted with different power levels by BS.
The further a user from the BS is, a higher level of signal is transmitted. NOMA plays an
important role here. It provides a fair usage of spectral efficiency between the users. The
mentioned system model is shown in Fig 1.
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Figure 1. A two-user MIMO NOMA system model
It is assumed that CSI is only available at users. Also, each user has its own CSI. In every
transmission cycle, the BS sends the jth symbol of the ith user, xRw . The signals of user 1 are
shown as x!! and x! and the signals of user 2 are demonstrated as x ! and, x respectively
for the first and second transmit antennas. The first antenna of the BS transmits x! , x!! and
x ! , and the second antenna sends x , x! and x . In this case, x is the column vector that
includes the transmitted signals in which NOMA is applied:
x!! {P!! + x ! {P !
x!
}.
(1)
x = xx y = z
x {P + x {P
!

!

Here, the power levels are adjusted according to the NOMA structure. PRw represents the power
allocation for each user of user. It is assumed that user 2 is the far user and P w > P!w for j ∈
{1,2} is ensured in all conditions.
At each user, the received signal is constructed by the multiplying the channel matrix, H€ , and
the transmitted signal. The subscript k imposes indices of the users. H€ is a 2 × 2 matrix and
the ith row and jth column entry of H€ stands for the fading coefficient between the jth
transmit antenna and the ith receive antenna at the kth user. As another feature of NOMA
suggests, the channel gain of the second (further) user is lower than the first (closer) user. The
received signals at user 1 and user 2 are shown in (2) and (3), respectively. Here, n! and n
are the 2 × 1 Additive white Gaussian noise (AWGN) vectors, are added to the equations as
well.
y! = H! x + n!,
(2)
y = H x+ n ,
(3)
ZF V-BLAST technique is implemented by using the QR decomposition. To do so, the
channel matrix, H€ , is divided into Q€ and R € matrices, where both are 2 × 2. At R € , r ! is
equal to 0 and detection starts by using this property (Özyurt et al., 2020).
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H
SIC is performed at user 1. The received signals are multiplied by Q†
€ . Here, (.) represents
the Hermitian transpose of a matrix. At user 1, the signals of user 2 are decoded first, then the
signals of user 1 with lower power levels are decoded. To perform SIC, x is subtracted from
the QR decomposition result and user 1 decodes its own symbol x! . Afterwards, user 1
decodes x ! and the effect of x ! is then eliminated to carry out SIC. Finally, the user 1
decodes its other signal, x!! .
At user 2, the received signals from the antennas are directly decoded without processing the
signals of user 1. The contribution of x is subtracted from y to decode x ! .

FADING CHANNELS
In a wireless communication channel, the transmitted signal may face a lot of changes. There
are some obstacles in the environment that alter the signal. Scattering, reflection, and
diffraction are the main effects of this channel. This type of transmission is named multipath
propagation. In Fig. 2 a wireless communication channel and its effects are shown.

Figure 2. A simple wireless communication channel between a BS and a user
In multipath propagation, the received signal may have different power, phase, and frequency
than the transmitted signal. Also, there will not be a single version of the signal at the
receivers. The impact of the channel is random and time-varying. Since it is not possible to
predict and calculate all the possible changes in the signal, statistical models are developed
and used to simulate the channel models. In case there is no line of sight (LOS) between the
transmitter and the receiver, the Rayleigh channel model can be used. In this model, in-phase
and quadrature components of the channel have zero mean and the same variance as
independent Gaussian random variables. In addition to the Rayleigh channel model, the
Rician channel model is used if the channel has a LOS component. While the mean of the
components is different than zero, the variance of components is the same in this channel
model.
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A more suitable and satisfying channel model for indoor mobile multipath propagation, landmobile, satellite-to-indoor, and satellite-to-outdoor propagation model is the Nakagami-m
channel model (Lakhzorui et al., 2005). This model is used by the scientists to see all the
effects of the channel and to better measure the performance of a system they developed. In
this paper, the proposed system performance is observed at Nakagami-m channel model.
The associated channel model can be modeled as a complex quantity. A complex valued
channel Z is:
Z = X + jY = RVewŠ Y,
(4)
where, X, Y, R, and θ are respectively the in-phase component, the quadrature component, the
envelope, and the phase component. The probability density function (pdf) of Nakagami-m
distributed fading envelope R is:

fŒ (r) =

a• ` •-Ž

•(a)••

exp -

a`
•

,

where, m is the scale parameter, Γ(. ) represents gamma distribution and the expected value of
the average power is:
Ω = EgR i.
(6)
The shaping parameter m is the ratio of the expected value to the variance of R :
(5)

m = •\`(Œ ).
”gŒ i

When m goes to infinity the channel model variations decrease. It converges into a static
channel (Yacoub et al., 2005). For m = 1, the Nakagami-m channel becomes equivalent to
the Rayleigh distribution fading channel. If m < 1, the fading effect is more intense than
Rayleigh fading and for values of m > 1, the fading is less intense. For the values of m > 1,
with the proper relation between the shape parameter m and Rician factor K, the Nakagami-m
distribution approximates the Rician distribution (Sharma & Mishra, 2015). The relation is
shown as:
m = 1,
Rayleigh distribution
m = — m > 1,

m → ∞,

(7)

Rician distribution, m = (

(.š!)

.š!)

No fading

.

(8)

NUMERICAL RESULTS
In this section, the proposed NOMA with ZF V-BLAST system is simulated over Nakagamim channels. The system includes a BS and two users respectively each having 2 transmit and
receive antennas. Here, H€ is a 2 × 2 channel matrix that affects each user. All the channel
coefficients of H€ are selected according to Gamma distribution. The channel gains are
adjusted in the manner of NOMA approach. The system performance is compared in
accordance with Average Sum Rate (ASR).
In the first part of the simulation, the scale parameter m is chosen to have different values
between 0.5 and 5. Furthermore, it has the same value for each user at each step of the
simulation. The simulation results are given in Fig. 3.

1613

Average Sum Rate (bits/sec/Hz)

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Figure 3. ASR comparison of NOMA ZF V-BLAST with Nakagami-m channel for different
scale parameter values

The simulation result shows that ASR and the scale parameter m are directly proportional. As
the SNR value increases, the ASR values converge accordingly. At 25 dB SNR, ASR is 10.31
bits/sec/Hz at m = 1 and 10.87 bits/sec/Hz at m = 5. There is a gain of 0.5 bits/sec/Hz. In the
next stage of the simulation, the system performance is observed at 25 dB SNR with different
scale parameter values.
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Figure 4. ASR comparison of NOMA ZF V-BLAST for different scale parameter values at
25 dB SNR.

It is shown in Fig. 4 that, as the scale parameter m increases the fading effect decreases.
Another assumption is the pdf of Nakagami-m channel in (5) converges to 1 as the m → ∞.

CONCLUSION
In this study, MIMO architecture with one BS and two users is combined with the NOMA
technique. Since NOMA has been widely utilized in current wireless technologies, this
method has been focused on system design. To reduce the system complexity at the users, ZF
V-BLAST is implemented by using CSI. Since it provides more qualifying results in realistic
scenarios, the system performance is observed over Nakagami-m fading channels. Simulation
results show that the scale parameter of Nakagami-m fading channels has a direct proportion
to the ASR results.
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Abstract
Multiple-input multiple-output (MIMO) system has been acknowledged its capabilities in
both achieving high capacity and being reliable over fading channels compared with other
wireless communication systems. Many algorithms have been proposed in order to reduce the
interference in the received signals of MIMO system. Increasing the data rate and capacity of
the system is the main goal of every improvement being made on the transmission schemes of
MIMO system. The Vertical Bell Laboratories Layered Space-Time (V-BLAST) system with
zero-forcing (ZF) nulling scheme likely has drawn more attention on account of its high
spectral efficiency result and comparatively low complexity compared with other
transmission approaches. ZF V-BLAST technique achieves full spatial multiplexing gain
through parallel and layered transmission without any requirement of channel state
information (CSI) being known at the transmitter side. The original V-BLAST concept is
based on a single-user scenario developed by Gerard Foschini at Bell Laboratories. In this
paper, we study the performance of a downlink multiuser V-BLAST system where a singleuser is scheduled in every time slot by the base station. The transmitter is assumed to have
two antennas whereas all the users are equipped with r (r ≥ 2) antennas. Each user feeds
back a single bit related to the sub-channel gain of its own channel matrix. Then, the
transmitter chooses one user and communicates with it. Assuming uncorrelated antennas with
Rayleigh fading, we investigate the outage probability of the system. A comparison with the
analog feedback is carried out.
Keywords: zero-forcing, V-BLAST, layered transmission, user scheduling, multiuser system,
multiple-input multiple-output.
INTRODUCTION
Multiple-input multiple-output (MIMO) transmission methods with a number of antennas at
both transmitter and receiver have significant roles in establishing the nowadays wireless
communication standards and systems (Yang and Hanzo, 2015). The potential of MIMO both
in achieving high capacity and being reliable over fading channels have contributed the reason
of its massive applications.
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The transmission rate of a t x r MIMO system for a single-user scenario increases linearly
with the minimum of t and r while t and r represent the number of transmit and receive
antennas, respectively (Telatar, 1999). The transmission still can be implemented optimally in
terms of the channel capacity although the channel state information (CSI) is not known at the
transmitter side by sending the data streams parallel and at once via the transmit antennas
(Telatar, 1999). The Vertical Bell Laboratories Layered Space-Time (V-BLAST) system with
zero-forcing (ZF) nulling scheme proposed in work by (Foschini et al., 1999) likely has
probably attracted more attention due to its high spectral efficiency and comparatively low
complexity compared with other transmission approaches. The high spectral multiplexing
gain can be attained by ZF V-BLAST technique through transmission in a parallel and
simultaneous way without any knowledge of CSI at the transmitter side. A two step process of
the main processing load in layered transmission is implemented at the receiver side, which
known as the nulling and canceling steps (Foschini et al., 1999, Loyka et al., 2002, Özyurt et
al.,2019). The first step or the nulling process is comprised of multiplying the received signal
by a specific matrix with orthonormal columns that is obtained by QR decomposition so that
the interference caused by other sub-streams are nullified. The canceling process which is
implemented by performing SIC (Successive Interference Cancellation) allows each substream to be decoded without the effects of interference between streams known as ISI (Inter
Symbol Interference). The order in which fashion of the sub-streams are decoded influences
the error performance of the system directly. Hence, the V-BLAST with non ordering may
lead error propagation due to the fact that the error from prior decoding processes will be
carried out to the next ones. On the other hand, the V-BLAST with ordering scheme is a
solution for the drawback caused by the non-ordering V-BLAST (Foschini,et al.,1999). The
ordering scheme detects the modulated symbols in such order that symbols with highest afterprocessing signal-to-noise ratio (SNR) are processed first.
In addition to the ordering scheme of SIC, some strategies have been offered in literature to
improve the performance of multiuser ZF V-BLAST, e.g opportunistic scheduling (Zhang et
al., 2007, Zhang et al., 2008, Yu et al., 2014). The opportunistic scheduling based on the
maximum-SNR requires each user to feed back its highest post-processing SNR to the
transmitter, then the transmitter schedules the designated user. However, this scheduling
scheme burdens the system due to the heavy feedback (FB) load which contains raw
information from each user. The threshold-based scheduling comes as an alternative to this
drawback in which only users meeting the requirement of the threshold condition feed back
their respective SNR values (Gesbert et al., 2004). Moreover, the quantized FB technique in
which each user feeds back either bit 1 or 0 depending on its compliance with the requirement
reduces the FB load to 1-bit FB (Zhang et al., 2007). In a multiuser scenario with the number
of users increasing, the maximum-SNR based scheduling becomes impractical in consequence
of its FB requirement. To the best of our knowledge, although multiuser ZF V-BLAST with
user selection has been investigated for some feedback techniques (Al-Ghadhban, 2014 and
Özyurt et al., 2020), the 1-bit FB technique on the ZF V-BLAST with ordering scheme has
not yet been studied.
Throughout the paper, the operators (. )_herm and ‖. ‖ represent the Hermitian transpose and
Euclidean norm, respectively. Uppercase and lowercase bold letters are used to denote the
matrices and column vectors, respectively.
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SYSTEM MODEL
We consider a downlink network system between a base station with two transmit antennas
and K users, each equipped with r (r ≥ 2) antennas. The system block of the investigated
system is illustrated in Figure 11. Each user is required to feed back a single bit related to its
sub-channel gain to the transmitter. Assuming that each user only has the information of its
own channel matrix, the feedback of each user does not consider any other user’s channel
state information forms in the process. Subsequently, for each training slot, the transmitter
selects one user to communicate with, based on the 1-bit feedback information (a total of Kbits at the transmitter for users scheduling). In each communication cycle, the transmitter
sends two independently encoded symbols via its antennas simultaneously and in parallel to
the intended user. Afterwards, ZF V-BLAST technique is utilized at the scheduled user with
the ordering scheme to decode the signals.
Let the channel matrix corresponding to the user k by given by h€ for k ∈ {1,2, … , K}. The rxt
MIMO channel matrices for the users are assumed to be uncorrelated each representing a
Rayleigh flat fading channel, i.e., the entries in the channel matrix of any user are independent
and identically distributed (iid) complex Gaussian random variables with zero mean and unit
variance. The channel for every user remains constant during a transmission period and shifts
independently from one transmission to the next. The transmitter sends two symbols to the
scheduled user in a parallel and simultaneous fashion. An assumption of using the same rate
of capacity achieving code on both sub-streams is taken into account as well in this work.
After processing the user selection, the received complex baseband signal at the selected user
can be expressed as
(1)
y €' = h!€' s! + h€' s + n
where k' with k' ϵ {1,2, . . . , K} represents the index of the scheduled user. Furthermore, s! and
s denote the modulated symbols and n stands for the additive white Gaussian noise (AWGN)
vector at the scheduled user, respectively.
1
USER 1

r
1

1

USER 2

r

TRANSMITTER
2

1
r

USER K

: 1 bit feedback

Figure 11 The block diagram of the investigated systems
The ordering scheme of ZF V-BLAST technique is employed for decoding process in order to
achieve the minimization of the outage probability. This scheme implements the decoding of
the first signal with the largest post-processing sub-channel gain.
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which is best to be decoded first (Loyka and F. Gagnon. 2002). The ZF V-BLAST with
ordering scheme (also known as the optimum ordering scheme) yields γ€! =
max {¦h!€

'
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Ž

'
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the first and second squared subchannel gains, respectively (Loyka and F. Gagnon. 2002). A
discussion of user scheduling which utilizes the feedback of each users related to its subchannel gain is explained in the Scheduling Scheme section.
SCHEDULING SCHEME
In practical terms, the feedback technique used for user scheduling is a technique in which
every user sends a feedback based on the predetermined condition. The feedback transmitted
from users to the transmitter is accomplished either by sending a scalar or limited feedback.
The condition itself is not limited to one criterion and can be optimized through various
strategies. There exist different approaches on this such as the work by Samir Al-Ghadhban
(2014) which considers several scheduling criteria for V-BLAST users, or the work by Özyurt
and Kucur (2020) which employs the threshold-scheme,i.e choosing the largest norm of the
user’s channel matrix and comparing the squared norm of it with a threshold value. The
scenario must be carefully chosen in order to achieve the best results.
The limited feedback or also known as the 1-bit feedback technique is a technique in which
users send a bit 1 or 0 to the transmitter relating to the certain condition. In this work, the 1-bit
feedback technique implements a threshold-based system in which each user feeds back only
one bit of information corresponding to the comparison between its largest resulting squared
sub-channel gain on the first layer γ€! and a threshold γ . If γ€! ≥ γ , then the kth user
sends back bit 1 to the transmitter, and bit 0 otherwise. This approach is pursued by all the
users. The transmitter forms the set of users sending back bit 1 denoted by B. The transmitter
carries out the decision process of scheduling user by inspecting the cardinality of B. If B only
contains one element, the transmitter schedules the user in B. When the cardinality of B is
greater than unity, the selection of user is conducted by choosing it randomly from B. Then
again, when B contains no elements that is all the users send back a bit 0, the transmitter
chooses one user out of K users randomly.
In the limited feedback with threshold-based, the optimization of the criterion also extends to
the threshold value γ , e.g Gesbert and Alouini (2004) considers γ to reach a set scheduling
outage probability. The threshold choice process is also applied in this work to obtain the best
result.
SIMULATION RESULTS
In this section, a number of numerical results are provided in terms of the average outage
probability. The proposed scheme of ZF V-BLAST with optimum ordering and limited
feedback is simulated for r = 3 and K = 5. Furthermore, we consider that each sub-channel
has a target rate of R = 2 bits/s/Hz. Initially, the process of choosing the right threshold value
for each SNR is implemented.
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The threshold range is chosen between 1 and 3 for the simulation with varying SNR. Figure
12 shows that determining the suitable value γ is significant especially for lower SNR case
since the resulting average outage probability (AOP) is naturally high at such low SNR
values. For SNR = 5 dB , the lowest value of AOP is obtained at γ = 2.3, while for SNR =
10 dB is at γ = 2 . At such higher SNRs, the values γ which produce the best
performance are 2.1 and 1.8, for SNR = 5 and 10 dB respectively. Based on this result, γ
value of 2 can be optimistically selected as the threshold value for the all SNR values
concerning that the obtained γ values from all simulated SNR values are about 2.
Subsequently, the multiuser ZF V-BLAST with the optimum ordering and 1-bit feedback is
simulated using each of the obtained values γ with respect to its SNR value, and the result is
shown in Figure 13. The multiuser ZF V-BLAST with 1-bit feedback yields the optimum
results as compared to the single-user ZF V-BLAST for varying SNR where both schemes
adopt optimum ordering for decoding its symbols. For an AOP of 10-3, the attained SNR gain
of V-BLAST with 1-bit feedback is about 3 dB beyond the single-user ZF V-BLAST.

Figure 12 The AOP vs Threshold Range for K = 5 and R = 2 bits/s/Hz with various SNR
values

Figure 13 Comparison of multiuser ZF V-BLAST with 1-bit FB with its single user (or
random user scheduling) counterpart in terms of AOP for K = 5 and R = 2 bits/s/Hz and
varying SNR
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CONCLUSION
We have studied a multiuser ZF V-BLAST with optimum ordering and 1-bit feedback in a Kuser downlink system where the transmitter and the user are equipped with two and r (r ≥ 2)
antennas, respectively. Every user sends the information in the form of a single bit feedback
value (bit 1 or 0) which is related to its sub-channel gain to the transmitter. The transmitter
schedules only one user according to the content of the received FB from the users and sends
data to this user in each training cycle. The user scheduling process acts in accordance with
the threshold concept. The suitable threshold values are examined for a range of SNR values.
Then, the benchmark of ZF V-BLAST, i.e a single-user ZF V-BLAST which in fact
represents the multiuser ZF V-BLAST with random user scheduling scheme, and the
proposed scheme which simulates all the attained values of threshold with respect to its SNRs
are compared in terms of AOP. It has been shown that the adopted technique with limited
feedback performs better. With only 1-bit FB per user, an SNR gain of 3 dB can be obtained
as compared to the single user ZF V-BLAST or the multiuser ZF V-BLAST with random user
scheduling.
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ACTIVATED CARBON SUPERCAPACITOR ELECTRODE DEVELOPMENT
FROM REMAINS OF BIO MATERIALS
Szabolcs Hompoth
University of Miskolc, Faculty of Material Science and Engineering, Department of Physical
Metallurgy
ORCID: 0000-0003-3681-3145
Candidate: Máté Czagány
University of Miskolc, Faculty of Material Science and Engineering, Department of Physical
Metallurgy
ORCID: 0000-0001-9658-9056
Prof. Dr. Peter Baumli
University of Miskolc, Faculty of Material Science and Engineering, Department of Physical
Metallurgy
ORCID: 0000-0003-0579-0921
Abstract
Our rapidly progressing technology in the electronic field has increased our need for electric
energy exponentially in the past 100 years. To satisfy this hunger, we have succeeded in
advancing our electric energy production in various ways such as the usage of fossil fuels, and
the more environmentally friendly methods, such as solar power, wind-generated power, and
water-based energy production. Although the green methods are quite efficient in producing
energy, their power output fluctuates depending on the weather. Thus arose the need for more
efficient energy storage. Batteries have been an ideal method of storing energy, but they sadly
lack properties like fast charging speeds, high power density, and reusability. Supercapacitors
offer the missing properties for the energy storage field, but lack the energy density a battery
can store. With further research, we could overcome this energy density barrier, which could
lead to more efficient energy storage properties in our everyday lives. I have started my
research by analyzing various types of activated carbon materials to produce electrodes for
supercapacitors. I have tested bio-wastes such as coconut shells, coffee remains, and peanut
shells. The AC was mixed with various types of adhesives such as shellac, graphite spray,
bitumen paint, etc, that are available commercially, to be able to paste them to the current
collectors. These current collectors were prepared by coating steel plates with Ni-P by an
electroless method. This coating provides good surface protection for materials, and since it is
highly resistant to oxidation, supercapacitors could be used in corrosive environments. I have
investigated the electrochemical properties of these supercapacitor setups with Autolab
PGSTAT302N potentiostat, to determine their specific capacitance, energy density, and
power density. These parameters are needed to determine if the materials I have used are a
reliable source for supercapacitors. The investigation methods used for this were galvanostatic
charge-discharge measurements, and cyclic voltammetry measurements.
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The electrolyte used for my experiments was 1M KOH solution.
Keywords: Supercapacitor, activated carbon, nanomaterial, cyclic voltammetry, electrode.
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BUCKLING ANALYSIS OF STRAIGHT BEAMS WITH THREE SUPPORTS
USING TWO NUMERICAL METHODS
Abderrazek MESSAOUDI
University of Miskolc, Institute of Applied Mechanics
ORCID: 0000-0002-8626-2014
Dr. László Péter KISS
University of Miskolc, Institute of Applied Mechanics
ORCID: 0000-0003-2534-0987
ABSTRACT
One of the most essential aspects of engineering constructions is the buckling load, which is
the point at which disastrous effects usually occur. Small deformations occur when an axial
compressive force is applied to a straight beam until the critical load value is attained, at
which point buckling occurs. Buckling must be avoided while designing engineering
structures. As a result, it has been an important issue in scientific research for quite a while.
The current research examines an innovative solution to a well-known stability issue. Fixed
beam at the left end and rotation prevented at the right end with intermediate roller support is
investigated. These beams' stability concerns give rise to three-point boundary value problems
with homogeneous boundary conditions. The Green function, which defines the mechanical
behaviour of the beams under consideration, is built analytically in closed form. The relevant
eigenvalue issues are solved using homogeneous Fredholm integral equations using this
function. Critical (or buckling) loads are sought, and the kernel of the integral equation can be
calculated from the associated Green function. Using an appropriate boundary element
technique, this eigenvalue problem can finally be reduced to an algebraic system of equations.
The solution of the critical loads is found using a powerful numerical approach. A finite
element analysis method is used to validate the correctness of the boundary element
technique. This approach may be applied to both homogeneous and inhomogeneous crosssection. Both the intermediate roller support location and the material distribution have been
shown to affect the critical load for such structural elements.
Keywords: straight beam, Green's function, Fredholm integral equation, boundary value
problem, finite element method, buckling
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INFLUENCE OF WATTS BATH CONDITIONS ON THE ELECTRODEPOSITION
OF NICKEL ON COPPER FOR CORROSION PROTECTION.
Gharbi Amira
Laboratory of physics of matter and radiation “LPMR”, Faculty of Technology, Process
Engineering Department
Abstract
Electrodeposited nickel coatings are massively used in engineering applications due to their
excellent corrosion, wear resistance and easy mechanical operation. Watts bath is the most
commonly applied nickel electrodeposition bath. The structural characteristics and corrosion
properties of nickel coatings are related to the deposition parameters. The Aim of this study is
to optimize Watts bath different operating parameters such as temperature, scanning rate, PH
and to investigate structure and corrosion resistance properties of produced coatings. The
structure and the morphology of the elaborated nickel coatings were studied by optical
microscopy and white light interferometer. While the electrochemical behaviour and
corrosion properties of the deposits were studied using the evolution of the free potential,
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry. It was found that
nickel coatings prepared at 55°C in Watts bath present dense, homogeneous, compact and
uniform layers of nickel and better corrosion resistance.
Keywords: Electrodeposition, Nickel coating, Corrosion, Watts bath, Surface properties.
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USING DIGITAL TWINS IN THE SIMULATION OF MOBILE AERIAL ROPE
SYSTEMS
Alexander Lagerev
Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, Institute of Fundamental and Applied
Research, Bryansk, Russian Federation
ORCID: 0000-0003-0380-5456.
Igor Lagerev
Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, Physics and Mathematics Faculty,
Bryansk, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-0921-6831
Abstract
Transport and logistics technologies based on mobile aerial rope systems of various functional
purposes are an economical and relatively simple way from the point of view of technical
implementation to solve transport problems for many industries and unfavorable operating
conditions. Although this type of transport has good prospects for use, however, due to its
relative novelty in comparison with stationary freight and passenger ropeways, the
development of authoritative engineering methods of their design is required to create highquality mobile rope systems.
Taking into account the current methodological approaches implemented within the
framework of the technological concept "Industry 4.0", it is advisable to use digital twins of
the structural components of mobile rope systems and work processes occurring during
operation when developing these design methods. The digital twin is a computer analogue of
a mobile rope system that simulates in real time internal work processes, technical
characteristics and behavior under the influence of random influences and the environment.
Quantitative parameters of the operating mode and the environment are transmitted from
sensors of a real rope system operating in parallel. It is necessary to develop two types of
digital twins. For the computer representation of technological equipment objects, digital
twins include a geometric description of the object based on a set of finite elements, which
allows calculating the stress-strain state, sizing and optimizing the shape of objects. Digital
twins for computer representation of work processes include their mathematical models
adapted for simulation and real-time accounting of information from sensors monitoring the
main parameters of processes.
As the experience of developing methods for designing hydraulic systems and modeling units
connected by a common rope system on the basis of self-propelled wheeled chassis has
shown, the use of digital twins and simulation modeling ensures high-quality consideration of
customer requirements with a short duration of design work.
Keywords: Rope Transport, Digital Twin, Design, Simulation.

1628

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

MEASUREMENT OF RADON GAS IN BLOOD SAMPLES
Basim A. Almayahi
University of Kufa, Faculty of Science, Department of Physics
Abstract
In this research, the radon gas concentration in blood samples was measured using a modern
device (Airthing). Where random blood samples were taken from different types of blood
from patients, healthy people from Najaf Governorate in Iraq. Where it was found that the
lowest concentration of radon gas is 1.89 Bqm3, which was found in a young man working in
an uninfected and non-smoker hospital. It was concluded from this current study that the
concentration of radon for males was slightly higher than for females. This study concluded
that the concentration of radon gas in the samples is within the limits allowed by the World
Health Organization. All samples collected from different places were measured and
analyzed. It was found that radon concentrations in blood samples for all infected and healthy
people are less than the recommended limits. This is the first study of its kind in Iraq in the
city of Najaf to detect radon gas. Canary device is used for ease of use, ease of movement
from one place to another, small size and high accuracy.
Keywords: Canary, Radon, World Health Organization, Radiation, Blood
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ODD HALF LOGISTIC CHEN DISTRIBUTION: USED IN ANALYSIS OF AIR
QUALITY DATA IN KATHMANDU, NEPAL
Assist. Prof. Govinda Prasad Dhungana
Tribhuvan University
Abstract
Three parameters odd half logistic Chen distribution has been derived by compounding the
continuous Chen distribution with half logistic-G family of distribution in  ,and  are scale
parameters and  are shape parameters. The proposed model has unimodal and negatively
skewed, whereas the hazard rate function is increasing J-shaped. Explicit expressions of the
reliability/survival function, the hazard rate function, the revised hazard rate function, the
cumulative hazard rate function, the quantile function, the mode function, and the order
statistics. The parameters are obtained from the maximum likelihood estimation. To verify the
finding of MLEs, we have done a simulation study and observed that MSEs for individual
parameters fall to decrease as the size of the sample increases which emphasizes the
effectiveness of the method of maximum likelihood estimation. We predicted the quality of
air in Kathmandu valley using real-data analysis. According to the findings, we will breathe
fresh air only three days per month. Furthermore, the model is validated by graphical (P-P
plot and estimated CDF with empirical distribution) and numerical (KS test and Anderson
Darling test). Finally, the proposed model is compared to various competitive models
available in the literature, and the results revealed that the proposed model performed better
than other models in terms of finding the least value of AIC, BIC, CIAC, and HQIC, as well
as the graphical presentation of fitted PDF, and CDF with empirical distribution function.
Hence, the proposed model is an alternative model to predict the air quality data and other
reliability data analyses.
Keywords: PM2.5 air quality, Maximum likelihood Estimation, Order statistics, Chen
distribution, Nepal
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IMPACT OF STRAIN RATE ON MECHANICAL BEHAVIOR OF CPVC
Abderrahim Khtibari
Condensed Matter Physics Laboratory (LPMC), Ben M’Sick Faculty of Sciences, Hassan II
University
Abderrazak En-Naji
Department of physics, Laboratory M3ER, Faculty of Sciences and Technology, Moulay
Ismail University
Achraf Wahid
Condensed Matter Physics Laboratory (LPMC), Ben M’Sick Faculty of Sciences, Hassan II
University
Abdelkrim Kartouni
Condensed Matter Physics Laboratory (LPMC), Ben M’Sick Faculty of Sciences, Hassan II
University
Mohamed El Ghourba1
Condensed Matter Physics Laboratory (LPMC), Ben M’Sick Faculty of Sciences, Hassan II
University
Abstract
Plastics play an important role in our daily life due to their ease of installation and relatively
low production costs. Currently, polymers are materials of great importance in our modern
societies. The Chlorinated PVC is one of the main polymers currently used. is obtained by
post-chlorination of the PVC. It has been used in a variety of processes and industries for over
30 years. The effect of adding more chlorine to the PVC molecule is to raise the glass
transition temperature (Tg) of the base resin from 95 to the 115–135 ◦C range. The main
objective of this study is to characterize the mechanical behaviour of chlorinated polyvinyl
chloride (CVPC) at room temperature under different value of strain rate based on simple
experimental tensile tests. The experimental results obtained allowed us to follow the
evolution of the damage and to quantify it. Subsequently, we were able to determine three
stages of damage which make it possible to initially predict the initiation of the damage and
then the instant of the critical damage and therefore be able to intervene in time for predictive
maintenance of the system.
Keywords: CPVC, strain rate, damage, predictive maintenance.
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ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF TEXTURED MULLITE
CERAMICS FROM PHYLLOSILICATES
Nassima RIOUCHI
LCM2E, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohamed 1st University
Oussama RIOUCHI
LCM2E, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohamed 1st University
Mohamed ABOU-SALAMA
LCM2E, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohamed 1st University
Mohamed LOUTOU
LCM2E, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohamed 1st University
Abstract
The implementation of ceramic processes favoring the organization of the microstructure at
the scale of the grains and the interfaces is favorable to the improvement of their mechanical
properties. In this study, mullite ceramic materials with an organized microstructure are
obtained by sintering an assembly of layers of phyllosilicates (kaolinite and muscovite). The
preferential orientations of the particles in the compact are obtained during shaping by
centrifugation and by strip casting. During sintering at 1410°C, a process of preferential
growth by epitaxy on the high temperature form of the phyllosilicates induces the formation
of an organized mullite microstructure. A small quantity of muscovite is necessary (10% by
mass), and the degree of organization of the microstructure strongly depends on the shaping
parameters and the heat treatment. Our results show a relationship between the degree of
microstructural organization (orientation and porosity) and the mechanical properties
(Young's modulus and breaking stress). Whatever the method used, the QTA and SEM
analyzes reveal two texture components: a planar along the c axis of the mullite and a fiber
type along the a and b axes of the mullite which are aligned parallel to the casting planes. or
centrifugation. The degree of orientation also has an influence on the anisotropy of the elastic
properties and the strip casting technique thus appears more favorable to the orientation of the
crystals. The thesis work was financed by the European Community (European Social Fund
and FEDER) and the Limousin Region.
Keyword: Mullite, phyllosilicates, sintering, heat treatment
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T-WEAKLY HOPFIAN MODULES
Abderrahim El Moussaouy
Mohammed First University, Mathematics Department, Sciences Faculty
ORCID: 0000-0001-9630-4698
M'Hammed Ziane
Mohammed First University, Mathematics Department, Sciences Faculty
Abstract
The study of modules by properties of their endomorphisms has long been of interest.
Hiremath, introduced the notion of Hopfian modules. A bit later, Varadarajan, introduced the
concept of co-Hopfian modules. A proper generalization of Hopfian modules, called
generalized Hopfian modules, was given. A right R-module M is called generalized Hopfian,
if any surjective endomorphism of M has a small kernel. An other proper generalization of
Hopfian modules, called weakly Hopfian modules, was given. A right R-module M is called
weakly Hopfian, if any small surjective endomorphism of M is an automorphism. We
introduced the concept of µ-Hopfian modules. A right R-module M is called µ-Hopfian, if
any surjective endomorphism of M has a µ-small kernel. Such modules and others
generalizations were introduced and studied by many authors. Recall that a submodule K of
an R-module M is said to be small in M, written K ≪ M, if for every submodule L ≤ M with
K+L=M implies L=M. A generalization of small submodules, called T-small submodules,
was given. A submodule K of an R-module M is said to be T-small in M, written K ≪X M,
with T is a submodule of M, if for every submodule L ≤ M such that T ⊆ K+L implies T ⊆ L.
If T=M, then K ≪X M if and only if K ≪ M. By works mentioned we are motivated to
introduce in this talk the notion of T-weakly Hopfian modules which is proper generalization
of Hopfian modules, and in particular Noetherian modules. We call a module T-weakly
Hopfian if any its T-small surjective endomorphism of M is an automorphism
Keywords: Hopfian modules, T-weakly Hopfian modules, weakly Hopfian modules.
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NEWTONIAN HEATING EFFECTS IN FLOW OF HYDROMAGNETIC CASSON
FLUID: EXACT SOLUTIONS
Muhammad Salman Kausar
Faculty of Informatics and Computing, University Sultan Zainal Abidin (Kampus Gong
Badak)
Muhammad Waqas
NUTECH School of Applied Science and Humanities, National University of Technology
ABSTRACT
In this study, the steady two-dimensional heat and mass transfer flow of a non-Newtonian
Casson fluid over a linear stretching sheet in presence of an inclined magnetic field and
radiation effects are considered. The sheet is subjected to Newtonian heating as well as
convective boundary conditions. The governing partial differential equations are transformed
to nonlinear ordinary differential equation by using similarity transformation. The solutions of
these simplified coupled nonlinear equations are calculated using a numerical technique,
which is known as 4th order Runge- Kutta method. The effects of various parameters on
velocity, temperature and concentration profiles are presented through graphs and discussed.
Keywords: Radiation; magnetic field; Casson fluid; stretching sheet.
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A MODERN DIFFUSION ANALYSIS BASED ON BUONGIORNO NANOFLUID
Mr. Muhammad Nasir
Faculty of Informatics and Computing, University Sultan Zainal Abidin (Kampus Gong
Badak)
Dr. Nurnadiah Zamri
Faculty of Informatics and Computing, University Sultan Zainal Abidin (Kampus Gong
Badak)
Dr. Muhammad Waqas
NUTECH School of Applied Science and Humanities, National University of Technology
ABSTRACT
This article seeks to identify the strategy for the Maxwell nanofluid to flow double diffusion
over a stretchy surface in the problem of Cattaneo–Christov. The definition of Cattaneo–
Christov double diffusion is being used for formulations of temperature and concentration. In
determining energy and concentration diffusions with thermal and solutual relaxation
durations each, Cattaneo–Christov's double diffusion approach is being utilized. Heat and
mass transport features are evaluated by stimulating non–linear mixed convection and heat
generation/absorption. The nanofluid approach combines Brownian motion and
thermophoresis. Suitable conversion is carried out to transform nonlinear partial differential
system dimensional guiding equations into ordinary nonlinear differential systems. By a
modest homotopic analysis method (HAM), the governing dimensionless problems are
derived. In the fields of linear velocity, temperature and concentration of nanoparticles it is
graphically addressed the role of multifarious factors. The skin friction study results are
quantitatively studied and evaluated. For heat generation  S  0  and absorption  S  0  ,
temperature    and boundary layer width are substantially different.
Keywords: Cattaneo–Christov double diffusion, nonlinear mixed convection, Maxwell
nanofluid, heat generation/absorption.
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DFT AND TD-DFT STUDY OF THE OPTICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES
OF BENZOCARBAZOLE-BASED SMALL MOLECULES FOR ORGANIC SOLAR
CELLS
Hanane Etabti
LIMAS, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University Sidi Mohamed Ben Abdellah
Asmae Fitri
LIMAS, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University Sidi Mohamed Ben Abdellah
Adil Touimi Benjelloun
LIMAS, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University Sidi Mohamed Ben Abdellah
Mohammed Benzakour
LIMAS, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University Sidi Mohamed Ben Abdellah
Mohammed Mcharfi
LIMAS, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University Sidi Mohamed Ben Abdellah
Abstract
Solar energy is renewable energy par excellence; it's inexhaustible energy and has several
advantages. In this field, bulk heterojunction organic solar cells (BHJ) have received
significant interest in both academic and industrial fields. Thus, considerable efforts have
been made to search for effective compounds to improve the performance of BHJs.
In this present work, we have been interested in the theoretical study of new D-π-D
compounds based on the benzocarbazole (BC) moiety as donor, and different π-spacer groups
for small molecule organic solar cell applications. Our study focused on the determination of
the impact of various modifications made to the structures of molecules (D-π-D) on
optoelectronic properties (λa\® , E†¯e¯ , E°±e¯ , E²\k , V_l ...)
The calculations were performed using quantum chemistry methods, such as DFT (Density
Functional Theory). The functional used is B3LYP with the 6-31G(d,p) basis set. We also
simulated the UV-visible spectrum, with the time-dependent TD-DFT method using the
CAM-B3LYP functional and the 6-31G(d,p) basis set, while introducing the effect of the
solvent (chloromethane).
The results obtained show that the organic molecules studied have very interesting gaps and
absorb in the visible range; therefore they can be considered as good candidates for use in
photovoltaic applications.
Keywords: Benzocarbazole; organic solar cells; TD-DFT; optoelectronic properties; BHJ.
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OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS DURING MACHINING OF THE
POLYMER (POM C) USING THE MOGOA ALGORITHM
Djouambi Nahla
LMS Laboratory, 8 Mai 1945 Guelma University
Pr. Mohamed Athmane, Yallese
LMS Laboratory, 8 Mai 1945 Guelma University
Dr. Hammoudi abderezak
Mechanics Research Center (CRM) of Constantine
Haoues Sabrina
LMS Laboratory, 8 Mai 1945 Guelma University
Kaddeche Mounia
LMS Laboratory, 8 Mai 1945 Guelma University
ABSTRACT
The goal of manufacturers today is to lower the costs of machining operations as much as
possible by reducing energy consumption and increasing productivity while ensuring good
surface condition. In this work, an experimental and optimization study was carried out in
order to assess the effect of cutting parameters; tool nose radius (r), cutting speed (Vc), feed
rate (f) and depth of cut (ap) on performance indicators, namely: cutting energy (Ec), cutting
force (Fz), and surface roughness (Ra). Machining has been done on Polyoxymethylene
polymer glass fibre reinforced POM C (GF25) specimens using a carbide-cutting tool
according to the Taguchi design (L32). The study released by applying the methodology of
response surface (RSM) to provide mathematical models reflecting the evolution of (Ec, Fz
and Ra) and the models will be used to achieve a multi-objective optimization by exploiting
Multi-Objective Grasshopper Optimization (MOGOA). The desired objective is to
minimizing (Ec, Fz and Ra).
Keywords: Machining, Polymer, POM C, RSM, Taguchi
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EMPOWERING WOMEN BASED ON GENDER EQUALITY
Malichatul IZZA
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0002-1516-2067
Izza HIMAWATI
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-8294-386X
Muhlisin
IAIN PEKALONGAN
ORCID: 0000-0001-9133-5313
ABSTRACT
Discrimination based on gender still occurs in all aspects of life, all over the world. This is a
fact despite considerable progress in gender equality today. The nature and extent of
discrimination vary widely across countries or regions. Discrimination is frequent in various
countries, both in developed and developing countries, discrimination often occurs because of
the main factor, namely social inequality. And it can be seen that there is still a lot of gender
gap discrimination, especially often experienced by women. The purpose of this writing and
research is to eliminate all forms of discrimination against women, reduce the gender gap in
society, eliminate all forms of violence that are often perpetrated against women, ensure the
freedom of women against gender stigma in society. The method in this research is a literature
review which is quoted from the source of Achieving Gender Equality and Empowering
Women. From this research, it shows that women bear the heaviest burden due to inequality,
but basically inequality is detrimental to everyone. Therefore, gender equality is the main
issue of a development goal that has its own value. Gender equality is one of the supporting
factors to strengthen developing countries to reduce poverty and inequality in their
communities, thus promoting gender equality is a major part of development strategies in
order to empower people (all people)-women and men-to eradicate poverty. themselves out of
poverty and improve their standard of living. In general, problems in a country cannot be
separated from a gap that occurs in society, one of which is gender equality.
Keyword: Gender equality, women, inequality, discrimination
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FEMINISM AND THE GENDER EQUALITY MOVEMENT
Khusnul Khotimah
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0003-3079-2400
Izza Hiwanti
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-8294-386X
Mukhlisin
IAIN PEKALONGAN
ORCID: 0000-0001-9133-5313
ABSTRACT
Gender Equality arises as a result of the unfair treatment of men and women. Where women,
especially in patriarchal culture, are considered weak, and only work in the kitchen, wells and
mattresses. With the culture and social construction that develops in society that marginalizes
women, then Gender Equality emerges. The purpose of this research is to increase the
urgency of feminism and Gender Equality. This research method uses a systematic literature
review approach sourced from journals, books, and other articles that are relevant to the focus
of this research. Based on a systematic literature review that has been carried out by
researchers, the findings of the researchers indicate that the roles of women and men should
be equal. Men also have to play a role in taking care of the household, and earning a living for
their families, as well as women. Women should not have a double burden. Double burden is
an excessive responsibility, namely in earning a living for the family and being fully
responsible for taking care of the household. Therefore, it is the double burden that is not
allowed in gender equality, the double burden is different from the dual role. Dual roles are
allowed, in the sense that women can act as housewives and can act as career women.
Keywords: Women, Men, Equality and Gender
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THE IMPORTANCE OF GENDER EQUALITY FOR A COUNTRY
Fhatiyah NABILLA UKM
Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0002-6932-8042
Izza HIMAWANTI
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 000-0001-8294-386X
MUKHLISIN
IAIN Pekalongan
ORCID: 000-0001-9133-5313
ABSTRACT
Empowerment of women has an important role in the economy of a country. As Sri Mulyani
Indrawati, the Minister of Finance has said, gender equality is not only important from a
morality and justice perspective, but also very important and relevant from an economic point
of view. Quoting from the McKinsey International Consulting Institute, if a country does not
create an equal environment such as gender equality then 12 trillion USD of the economy will
be lost. The purpose of this study is to remind the importance of gender equality in a country.
The research method used is a systematic literature review approach sourced from journals,
books, and other articles relevant to this research. based on a systematic literature review that
has been carried out by researchers, the emphasis on gender equality is the opportunity
between men and women in terms of economic participation, equal access to education, health
and political empowerment. The challenge of gender welfare is measured by the gender gap,
where Indonesia is ranked 93. There are four gender gap indicators, namely first economic
participation, second equality and educational attainment, third health and survivability and
fourth political empowerment. In addition, the problem of equal opportunity (equality) in the
economic field faced by women is that most women cannot access capital. Another problem is
that the majority in Indonesia, many women work in the informal sector and many women
with the same abilities as men but are paid less.
Keyword: equality, gender, male, female
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VOICING WOMEN'S RIGHTS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
Warningsih
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
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UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-8294-386X
Muhlisin
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Abstract
In Islam, the nature of monotheism has succeeded in changing the position between women
and men, as with all demands that can only be subservient and absolute to Allah Tawhid in
Islam makes benefit as the foundation of all actions between men and women in carrying out
the mandate of Allah's servants as caliphs fil ardh while living in this world.In fighting for the
basic rights of women to be equal to men.Research method: using a literature review system
taken from several trusted sites in the form of journals and scientific articles that are relevant
to the focus of this research.Conclusion: In order to actively prevent violence against women
which is actually a derivative impact of an unfair perspective. The patriarchal religious
interpretation is attached to tradition with a patriarchal ideology that reinforces the gender
bias paradigm.
Keywords: women, men, monotheism
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THE IMPORTANCE OF GENDER EQUALITY FOR THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF A COUNTRY
Rizki Nazilatul AINIYAH
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-5798-8134
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UKM Sigma of IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-8294-386X
MUHLISIN
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ABSTRACT
Gender equality is not only important in terms of morality, justice, but also very important
and relevant from an economic point of view. The challenge of gender equality is measured
by the gender gap. Indonesia is ranked 93. Apart from that, another obstacle, namely in the
economic field faced by women, is that most women cannot access capital. Another problem
is that the majority of women in Indonesia work in the informal sector and many women with
the same abilities as men but are paid less. The purpose of this study is to analyze the
importance of gender equality for a country, especially in the economic field. This research
method uses a library research approach sourced from journals, books and other articles that
are relevant to the title of this research. Based on the literature research approach that has
been carried out by the researcher, the findings of this study indicate that policies made with
regard to gender equality can provide a comprehensive contribution and perspective to a
country. Instilling gender neutral from an early age, giving children equal opportunities.
Explain that men and women have the same roles and responsibilities. Therefore, gender
equality for a country must always be implemented.
Keyword: Gender, Country, Economy
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GENDER ROLE IN INDONESIA
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ABSTRACT
Many Indonesian women do not own assets in their name such as houses, land or established
companies. Namely in terms of legal barriers or obstacles in terms of law. In addition, access
to capital also requires capacities such as education, skills and leadership. The majority in
Indonesia, many women work in the informal sector and many women with the same abilities
as men but are paid less. This study aims to determine the importance of gender equality for a
country. This research method uses a systematic literature review approach sourced from
journals, books, and other articles relevant to the focus of this research. Based on the literature
review that has been carried out by researchers, the findings of this study indicate that, women
must participate more actively, up to 30% of the quota in parliament can also be fulfilled and
can analyze problems well based on data, rational facts not only because of emotional factors
in choosing the President. and people's representatives. Instill from an early age gender
neutrality, give children (boys and girls) equal opportunities. We all have an important role to
play. Whatever your position, use the side of champion, assertiveness and justice especially
the attitude of men towards women. The point is that if the organization is only filled with one
type of creature, it will lose the views and contributions of other beings so that the policy is
not comprehensive. If it is more diverse, the perspective will be more comprehensive.
Therefore, public policy must always be responsive. Men and women are like shoes. If the
right one is not the same height, then the way is not good.
Keywords: Male, Female, Country, Gender, Indonesia.
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ABSTRACT
BASED ON The Global Gender Gap Index 2020 data released by the World Economic
Forum, awareness about gender equality in Indonesia is still low.
One of them is caused by the lack of education about gender equality in society from an early
age. Therefore, as adults, there are still stereotypes attached to certain genders, especially
women.
Women are always expected to be able to cook and take care of the kitchen, while men are
often considered taboo to cook. However, this does not apply to Annisa Nur Erawan's family,
who is a health worker who has served at the Salamun Hospital in Bandung and has been
involved in dealing with COVID-19 in Indonesia for the past two years. Fortunately, Annisa
has a husband and children who are aware of gender equality in the family. Annisa's
profession as a health worker requires her to share her attention taking care of her family and
working as a health worker. "Fortunately, when my job was heavy, I was helped by my
husband and son. So if I stayed at work, they weren't really hungry, because they could cook
for themselves," he said in an official statement, Friday (27/8). Zafran, Annisa's son, realizes
that taking care of the house is not only women's business, but men can also help.
"For the past two years my mother has worked harder because of the COVID-19 pandemic.
She always seems tired. It doesn't matter. I like being able to cook simple dishes myself, such
as eggs or tofu, all I have to do is use ABC soy sauce," he said. Another example can be seen
from the celebrity couple, Titi Kamal and Christian Sugiono. The couple who are also brand
ambassadors for Kecap ABC are famous for their chemistry in building a family. Christian
shows support for Titi in the family by helping to cook in the kitchen, without fearing that
cooking is only for women. In collaboration with Kecap ABC, the couple also supports
husband and wife to cook together, by promoting the hashtag #SuamiIstriMasak on social
media. This is in line with PT Heinz ABC Indonesia's commitment, through ABC Soy Sauce,
to realize the spirit of gender equality in Indonesia. Since 2018, ABC Kecap has launched
various programs to support men to be able to help women in the family, such as providing an
online platform to support their husbands in cooking, holding the True Young Chef program,
to collaborating with online learning platforms to teach gender equality to the younger
generation.
Keywords: famous, official, hungry
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ABSTRACT
The double burden that still occurs in society characterized by women tend to work longer
and fewer days than men as they are usually involved in three different gender rolesreproduction, production and roles in society. The aim of this research is to achieve
development programs and projects that are gender sensitive and which take into account the
impact of gender roles and gender needs of men and women in the target community or
sector. The method used in this research is a literature review which is quoted from articles
written by the MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. Based on this study the authors found that the need
for Gender Awareness is an understanding that there are social factors that determine between
men and women on the basis of behavior, which affect their ability to access and control
resources. This awareness requires implementation through gender analysis into projects,
programs and activities.
Keywords: Gender roles, men, women.
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GENDER EQUALITY VS HUMAN RIGHTS IN INDONESIA
Eka Amelia
UKM SIGMA IAIN Pekalongan
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ABSTRACT
Gender equality by definition is an equal condition in the fulfillment of rights and obligations
between women and men. The existence of human rights makes gender equality a strong topic
of discussion. But in fact, it is an informal line. Gender equality is still not really implemented
in many parts of the world, including Indonesia. Due to several factors, including the local
patriarchal culture that we often encounter in several places in Indonesia, which assumes that
boys have a higher degree than girls. The purpose of this study was to determine the
importance of gender equality as the implementation of human rights. This research method
uses a systematic literature review approach sourced from journals, books and others. Based
on the literature review that has been carried out, it shows that gender equality can fulfill
gender equality of human rights. Gender equality refers to a condition in which men and
women have the same rights and obligations without discrimination based on gender in all
aspects of life, including socio-economic education and law. Gender equality refers to a
condition in which men and women have the same rights and obligations without
discrimination based on gender in all aspects of life including socio-economic, educational
and legal.
Keywords: Social, Gender, encounter
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INSTALLING THE VALUE OF EQUALITY EARLY IN CHILDREN
Aulia Kamilah MUNIFAH
UKM Sigma of IAIN Pekalongan
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ABSTRACT
All children must be treated equally, both male and female children, as well as children's
partners using their parents. Therefore, it is important to teach the values of equality from an
early age (less than 6 years) through parenting to the family, because at that time is the golden
age in children. In addition to later equality will apply throughout life, parenting that applies
equality will be able to create family resilience that prevents children from being subordinated
and violent. The purpose of this research is to remind parents in terms of equality which is
sometimes ignored by parents and is rarely applied directly to children from an early age. This
research method uses a systematic literature review approach sourced from journals, books,
and other articles relevant to the focus of this research. Based on a systematic literature
review that has been carried out by researchers, the findings of this study indicate that there
are still many parents who are very neglectful, especially in terms of children's rights.
However, sometimes parents also compare the tasks of boys with girls, which in general the
tasks can be done by both. So, in this case it is highly recommended that parents understand
equality first before practicing directly on their children.
Keywords: Children, parents, and equality
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GAUSS CURVATURE FLOW ON RIEMANNIANN SURFACES
Yasmina Reguig
Doctoral student in mathematics « Differential Geometry », University of Dr. Moulay Tahar
ABSTRACT
Given a compact Riemannian surface and a regular function on this surface (called prescribed
function in the sequel), the problem of the prescribed Gaussian curvature consists in finding a
metric conforming to the initial metric whose Gaussian curvature is the given function.
The problem amounts to solving a partial differential equation with an exponential
nonlinearity
=
∆ +
The resolution of this problem depends on the geometry of the surface as well as the
prescribed function. In a recent work, Borer-Galimberti, Struwe showed the existence of a
family of so-called “explosive” solutions of the equation when the initial curvature is
negative, which makes the exploration of this equation very interesting in this case.
The aim of this thesis is to study the evolution equation naturally associated with
. This is the gradient flow associated with a functional
=

|

|

+

−

of the Gaussian curvature type which is given by
=−
Where

−
,
=∆ −

+

is the Gauss curvature of .

This evolution problem can be considered as a generalization of the Ricci flow
on the surfaces introduced by Hamilton. The study of the global existence of a solution as
well as the study of its asymptotic behavior in infinite time will be the central points of this
work.
The tools used range from the basics of classical variation calculus to more recent
sophisticated geometric analysis techniques, such as analysis by
Blow-up
and
phenomenon
of
«
bulles
».
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COMPONENT-WISE EQUIVARIANT ESTIMATION OF ORDER RESTRICTED
LOCATION AND SCALE PARAMETERS IN GENERAL BIVARIATE MODELS
Naresh Garg
IIT Kanpur
ABSTRACT
The literature has extensively examined the challenge of predicting location (scale)
parameters of two distributions when the ordering between them is known a priori. Many of
these research papers focus on using prior information about parameter restrictions to derive
estimators that outperform maximum likelihood estimators and/or best location (scale)
equivariant estimators in the unrestricted case. Several of these studies take into account
special distributions with statistically independent random variables. In this paper, we use a
broad bivariate model and a general loss function to unify a number of previously published
results. We also examine how these findings apply to a variety of dependent bivariate models
(bivariate normal, a bivariate exponential model based on a Morgenstern family copula, and a
bivariate model based on Cheriyan and Ramabhadran's and Mckay's bivariate gamma model)
that haven't been studied before. We also ran simulations on the bivariate normal distribution
and came up with some interesting results. Real-life data analysis is also examined to
demonstrate the paper's findings.
Keywords: bivariate, variety, previously
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HEAT TRANSFER IN HYDRODYNAMIC FLOW OF WALTER’S-B NANOFLUID
OVER A CONE
N.Sandeep
Department of Mathematics, Central University of Karnataka
Abstract
The melting heat transmission in hydrodynamic Walter’s-B nanoliquid flow over a conical
surface is assumed. The water-based copper (Cu) nanoparticles are considered. The effective
thermal conductivity of nanofluid is measured by considering the Maxwell nano model. A
mathematical model is developed to examine the same and resolved numerically using bvp4c
Matlab package. Simultaneous results are obtained and discussed graphically. The outcomes
are validated with the available literature.
Keywords: Walter’s-B fluid, Nanofluid, Cone, MHD, Heat transfer.
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AN OPTIMAL ALGORITHM FOR THE SOLUTION OF TRANSPORTATION
PROBLEM
Dr. Ajjaz Maqbool Dar
Abstract
In this paper, we develop an Algorithm for finding IBFS and the optimal solution of
transportation problem. We present a new method for determining the IBFS and optimal
solution to the transportation problem. The algorithm provides a feasible solution, and the
modified distribution method(MODI) method helps us to obtain the optimal solution of the
problem. We also provide various examples that will explain the algorithm. This method is
followed by step by step producer by giving the concept of optimality and in comparison with
MODI method.
Keywords: Initial Basic Feasible Solution, Optimality, Transportation Problem and
Transportation Cost.
Introduction
Transportation-problem-is-one-of the most earliest useful and fruitful application of linear
programming. It is used in wider range of applications in real world. It-can be-applied for
different source of supply to different-destinations-of demand-and the main-objective should
be minimization of cost or the time-of-transportation. We shall obtain initial basic-feasiblesolution (IBFS) of any transportation problem by using different methods like “North West
Corner Rule (NWCR) and Least Cost Method (LCM) or Vogel’s Approach Method (VAM)”
etc. for any transportation Problem. The optimal-compromise-solution-is checked by MODI
method. Most number of our tools for formal modelling, reasoning and computing is crisp,
deterministic and detailed in chapter. The crisp is actually known as dichotomous, which is
any yes or no type rather than greater or lesser type. In this way we can predict the statement
is either-true-or false nothing lies in between the two. In theory of sets, we can say an object
or element either belong to set or not i.e. the object is the member of the set or not.in the same
way in operation research we can say that the solution is either feasible or not. If we assume
that the parameters of a model represent precisely both our observational phenomenon
modelled or the-features of the real machine that has been modelled. Usually precision
additionally indicates that the model is unambiguous, that is, it consists of no uncertainties. As
the issue of a structure increases, our capability is to make particular and but vital statements
approximately its behaviour diminishes till a threshold is reached past which precision and
significance grow to be utmost together extraordinary characteristics. Furthermore, by means
of formulating a model, we continuously effort to decrease its usefulness. Our aim is intently
linked with the connection among important three full-size features of every device model,
viz. Complexity, credibility and uncertainty. Uncertainty has a key function in any effort to
maximize the usefulness of device models. One of the meanings attributed to the time period
uncertainty is vagueness, this is, the efforts of making sharp or specific differences. This is
very valuable which we apply in many terms in our daily life, such as set of all intelligent
girls, expensive items, top most beauty, number which is less than other number. Etc. This
fuzziness is a characteristic of usual language and does not mean less accuracy or
meaningfulness.
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Transportation problem was formulated along with solution first discussed by F.L. Hitchock
[1]. He discussed the transportation-problem based on the cost minimization-distribution-of
goods from numerous origins to distinct destinations. T.C. Koop [2] further discussed the
work of Hitcock and bringing the-allocation-of research, the potentialities of the linearprogramming-model. The rapid development of transportation methods was because-of-the
involvement of these two which may involve number of shipping origins and numerous
destinations such work-was-used-by researchers during the world war-2 with special class of
linear programming models. The transportation problem-presented Dantzing [3,4] as a caseof-linear-programming-problem and developed a simplex technique which helps by involving
number of equations in n-unknowns. They can be broadly classified the transportation
problem into two major categories like single-objective and multiple objective transportation
problem. Enrico Facca and Michele Benzi [5] they used the undirected weighted graphs and
applied that the solution for the numerical TP, and discussing the shortest path distance as
transportation cost. In order to find optimal solution, the long-time limit of the gradient
descent dynamics is used. “A backward Euler time stepping scheme joint with the inexact
Newton-Raphson technique leads in a sturdy and actual technique for the solution of the
Optimal Transport Problem on graphs as related to different time stepping techniques for
discretization of this dynamics”. Stephan Eckstein, Michael Kupper [6] this work is broadly
applicable to the solution of optimal transportation and related problems through neural
networks. The main idea is to penalize the optimum problem in its double formulation convert
it into the finite dimensional optimizing neural network with objective function. Quddos,
Javid, and Khalid [7] developed a method for identifying the optimal solution for a broader
set of transportation problems in 2015. This technique is used to address logistical and supply
chain issues. Another work has been done by Bilqis, Chastine and Erma [8] to attain IBFS of
TP called BCE method. “The 35 numerical examples were used to assess the performance of
the suggested method.” Further work has been done by Bilqis et.all [9] proposed a method
total opportunity cost matrix-minimal total (TOCM-MT) to determine IBFS as an elementary
solution. TOCM for the initial matrix and improved tool are highly considered to obtain IBFS
,31 numerical examples were used.” C. Bindu [10] developed a new method for the optimal
solution of TP. The revised distribution technique and Vogel's Approximation method are
created on allocating units to cells in the transportation table, opening with the smallest
condition or availability to the cell with the lowest cost in the transportation table, and
attempting to obtain the optimal solution. S. Durphe et all [11] worked on a special class of
model in which the commodity from several source is shipped to diverse destinations with the
main aim to minimize the total shipping cost. “They also obtain the optimum solution of a TP
by this method.” They also used the statistical tool called Arithmetic Mean and developing an
algorithm. Ajjaz et.al [12] developed an algorithm for solving
MOTP with-intuitionistic fuzzy numbers and concluded the problem in two ways. Hence, the
optimal compromise solution had remained same both the exponential and linear membership
function. For the solution the membership functions are used for such a problem. LINDO
statistical-software was used in the current facts study and is completed in two stages. Vimal,
Thiagaranjan, and Amaravathy [13] used various ways to directly find a feasible solution to
the transportation problem. It provides a feasible solution that does not disrupt degeneracy
conditions and requires the fewest iterations to achieve optimality. In 2017 Pasaribu Sutarman
and Suwilo [14] explained the method to minimize transportation costs and through 6-stages
using VAM and NWC methods. “Reena Patel et all. [15] established a new method for
finding IBFS as well as optimal solution of a TP. It provides the idea of optimality in
assessment to other methods as the flow of step by step producer.
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Optimization Technique was frequently used technique in many manufacturing units and
helps to solve real life problems. Now it will help the researchers to modify the method and
also develops new methodologies that can give the model to suitable into the real life world as
much as possible.
Mathematical formulation of Transportation problem:
Consider the TP with m sources S i i  I  {1,2,3,...m} and n destinations Dj j  J  {1,2,3,...n}
If xij is the number of objects from i to j
m

n

Minimize Z   Cij xij subject to
i 1 j 1

n

m

x

 xij  S i  i  1,2, ..., m

ij

 D j  j  1,2, ..., n

j 1

i 1

xij  0  i, j

Supply Si demands Dj, cost Cij and unit xij are integers. If supply and demand are equal, then
a TP is balanced.
m

n

S  D
i

i 1

j

j 1

Algorithm
Step 1: First balance the transportation problem.”
Step 2: “By making use of NWCM or LCM to first find IBFS.”
Step3: “Find the least cost cell Cij in the transportation table allocate.”
xij  min( s i , d j ) at the cell (i, j ) .
Step 4: “If the allocation xij  s i and xij  d i (or vice versa) cross out the i th row and diminish
to ( d j  si ) . Next find the least cost cell along the same column (or row) and allocate
dj
i th row j and x kj  sk , and crossed out the j th column and sk is reduced to ( s k  d j ).

”
Step 5: “After deleting the i row and j column , select the next least cell in the remaining
transportation table and repeat step 4.”
Step 6: “In case of same cost cell in the transportation table. Select the least cost cell for
which the sum of demand and supply in the transportation table is minimum.”
Step 7: “Continuing the process until all the allocations are over and calculate the
transportation cost.”
“If we detect that this transportation cost is lesser than the cost obtained in algorithm step 2.
Then we apply MODI method for optimality. The modified distribution approach, also known
as the MODI method, is used to identify the least cost solution, also known as the optimum
solution, to the TP. The steps to achieving optimality are as follows:”
Step 1: Using the above method, we determine the basic solution and practical solution to the
transportation problems.
Step 2: By introducing two variables g i and h j consistent to the row constraints and the
th

th

column constraints. Taking m origins and n destination. Then there will be m  n dual
variables consistent to rows g i , i  1, 2, .......m and the dual variables consistent to column are
h j , j  1, 2, ....... n and the value is calculated as c ij  ( g i  h j ) for all x ij  0 .
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Step 3: A BFS has m  n  1 occupied cell xij  0 . There will be m  n  1 number of equalities
to determine m  n dual variables. One of the dual variables may be selected at random. It's
also worth noting that, because the primary constraints are equations, the dual
variables have no sign limitations.
Step 4: We determine  ij  cij  ( g i  h j ) for all unoccupied cells. If all  ij  0 , then
corresponding solution is optimal. If any one or more  ij  0 , we choose the cell with the
lowest value and allocate as much as possible while keeping the row and column constraints
in mind. The number of neighbouring cells is allocated in such a way that a basic variable
becomes non-basic.
Step 5: A new set of dual variables are calculated and repeat the process again.
Numerical example 1. Consider the following balanced cost minimizing transportation
problem by applying new method for finding IBFS and optimal solution of the transportation
problem. The data has been taken from Patel et.al [15].
Supply/Demand
S1

D1

3

200

D2

1

50

6

250

D3

D4

Supply

7

4

250

9

350

5

100

3

250

S2

2

S3

8

3

Demand

200

300

350

150

Total=1000

Supply/Demand

D1

D2

D3

D4

Supply

S1

3

1

7

4

250

S2

2

6

5

9

350

S3

8

3

3

2

400

Demand

200

300

350

150

Total=1000

2

150

400

After applying North West Corner (NWC) method for initial basic feasible solution, the
allocations are
The minimum cost using NWC method is obtained
Minimum cost = 3  200  1150  6  250  5 100  3  250  2 150
=3700
Now applying the developed algorithm, allocations are obtained as follows
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Supply/Demand

D1

S1

3

S2

D2
2 50

1
200

2

6
50

3

S3

8

Demand

200

D3

D4

Supply

7

4

250

9

350

5

150

3

200

300

2

350

150

400

150

Total=1000

Initial Transportation cost obtained by above algorithm is as follows
Total minimum cost=1  250  2  200  5  150  3  50  3  200  2  150 = 2450
Since the number of allocations=m+1-1=6
All the allocations are independent. So, the problem is non-degenerate.

To Final Optimal Solution: We apply MODI method and find out a set of numbers g i and
h j for which g i  h j  cij (for occupied cells)
Supply/Demand

D1

S1

3

S2

1
200

2

S3

D2

6

3

8

250

50

5
3

D3

D4

7

4

g1 = -2

9

g2 = 2

150

200

2

150

h1 =0
h2 =3
h4 =2
h3 =3
For finding  ij , we have  ij  cij  ( g i  h j ) (for unoccupied cells)
11  c11  ( g1  h1 )  11  5
13  c13  ( g1  h3 )
 13  6
14  c14  ( g1  h4 )  14  4
 22  c22  ( g 2  h2 )   22  1
 24  c24  ( g 2  h4 )   24  5
 31  c31  ( g 3  h1 )   31  8
Since all the ∆ij > 0, the solution is optimum and unique. The solution is given by
x12  1

x 21  2

x 23  5

x 32  3
x 33  3
x 34  2
Total transportation cost=2450.
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Example 2. Consider the following cost minimizing transportation problem
Supply/Demand

D1

D2

D3

D4

D5

Supply

S1

3

4

6

8

9

20

S2

2

10

1

5

8

30

S3

7

11

20

40

3

15

S4

2

1

9

14

16

13

Demand

40

6

8

18

6

Total=78

After applying the Least Cost Method, for initial basic feasible solution the allocations are as
follows
Supply/Demand

D1

D2

D3
6

S1

3

11

4

S2

2

22

10

S3
S4
Demand

7
7

2
40

20
6

1

8

6

D5

Supply

9

20

8

30

9

8

1

11

D4

5
9

40

6

3

15

9

14

16

13

8

18

6

Total=78

The minimum cost using LCM obtained as
Min cost= 11 3  9  8  22  2  8  1  9  40  6  3  7  2  6  1 = 555
Now applying the developed algorithm, allocations are obtained as follows
Supply/Demand

D1

D2

D3

S1

4

6

S3

32
2 22
7 9

S4

2

S2

Demand

7

40

10
11

1
6

6

D5

Supply

9

20

5

8

30

20

40

36

15

9

14

16

13

8

18

6

Total=78

1

D4
18

8
8

The total cost obtained by this method is
Total cost= 3  2  2  22  7  9  2  7  1  8  18  8  1  6  3  6 = 303
Since the number of allocations = m+n-1 = 4+5-1 = 9-1 = 8
Applying MODI rule to find optimal solution
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2

4

2

22

10

7

9

11

2

7

3

h1 = 3

8

1

h2 = 2

5

9

g1 = 0

8

g 2 = -1
6

3

g3 = 4

20

40

9

14

16

h3 = 2

h4 = 8

h5 = -1

6

1

18

8

6

g 4 = -1

Since all ∆ij are not greater than zero, i.e., ∆24 = -2. Thus the given solution is not optimal,
further improvement is possible in the solutions.
Supply/Demand

D1

D2

D3
6

S1

+x

3

2

4

S2

-x

2

22

10

S3

7

9

S4

2

7

11

1

6

1

D4

8
8

18

_x
+x

5

D5

Supply

gi

9

20

g1 =0

8

30

g 2 = -1

20

40

36

15

g3 = 4

9

14

16

13

g 4 = -1

Total=78

Demand

40

6

8

18

6

hj

h1 =3

h2 =2

h3 =2

h4 =8

h5 = -1

Closed path S 2 D4  S 2 D1  S1 D1  S1 D4
The minimum allocation table is given by
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Supply/Demand

D1

D2

D3

D4

D5

Supply

6

8

9

20

8

30

S1

3

20

4

S2

2

4

10

S3

7

9

11

S4

2

7

Demand

40

6

1
6

8

1

5

18

6

3

20

40

9

14

16

13

8

18

6

Total=78

15

Total min cost= 3  20  2  4  1  8  5  18  7  9  2  7  1  6  3  6
= 60+8+8+90+63+14+6+18
= 267
Conclusion
The major intension of this-paper is to attain IBFS and optimality of transportation cost by
using an algorithm with various steps and it-is-very-easy to apprehend. After applying the
MODI method for further Optimality we obtain minimum transportation cost i.e. further
improvements to a solution may possible. After comparing all methods with this new
algorithm, the decision-maker-goes-through all of the procedure and finds an effective
improvement in the-solution of-the-transportation-problem, which might be-useful in a-range
of worldwide challenges.
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A PROOF BASED APPROACH FOR HUMAN RIGHTS INFLUENCE ASSESMENT
(HRIA) IN THE IMPROVEMENT OF AI INFORMATION ESCALATED
FRAMEWORK
Dr. Muhammad Faisal
Sindh Madressatul Islam University, Artificial Intelligence, Information Technology
Abstract
Various methodologies have been taken on in tending to the difficulties of man-made
brainpower (computer-based intelligence) by different programming languages, a few fixated
on private information and others on morals, separately restricting and expanding the extent
of simulated intelligence guideline. This commitment plans to exhibit that a third way is
conceivable, beginning from the affirmation of the job that basic freedoms can play in
managing the effect of information serious frameworks. The emphasis on basic liberties is
neither a change in perspective nor a simple hypothetical activity. Through the examination of
more than 400 choices and archives of the information security specialists of five nations, we
show that basic freedoms as of now support the choices in the field of information use.
Considering observational examination of this proof, this work presents a strategy and a
model for basic liberties influence evaluation. The procedure and related evaluation model are
centered around simulated intelligence applications, whose nature and scale require a
legitimate contextualization of HRIA (Human Rights Influence Assessment) philosophy.
Besides, the proposed models give a more quantifiable way to deal with risk evaluation which
is reliable with the administrative proposition fixated on risk edges. The proposed procedure
is tried in substantial contextual analyses to demonstrate its plausibility and viability using
KOTLIN Programming Language for making source code in future work. The general
objective is to answer the developing interest in HRIA, moving from a simple hypothetical
discussion to a substantial and setting explicit execution in the field of information serious
applications considering artificial intelligence and by the help of KOTLIN.
Keywords: difficulties, restricting, conceivable, hypothetical activity, liberties, quantifiable
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COMPUTERIZED REASONING EMPOWERED WISE QUALITY
ADMINISTRATION FRAMEWORK FOR CUSTOMIZED LEARNING WAY
Dr. Muhammad Faisal
Sindh Madressatul Islam University, Artificial Intelligence, Information Technology
Abstract
The instructing and learning procedure in an average designing schooling system includes an
instructor educating to a gathering of 35 to 50 understudies and henceforth the understudies
have a typical learning way. with the approach of innovation like man-made brainpower AI,
previous memorable information in an organization and current information of understudy
profiles and execution can be utilized to examinations and anticipate learning holes and
recommend the learning stages an understudy should take to work on his/her exhibition. this
will bring about every understudy having a customized learning way. ISO had distributed
more than 24,000 guidelines, as numerous organizations have a clear-cut quality
administration framework in accordance with the ISO 9001: 2015 and ISO 37000:2021
standards and past information, they can embrace this innovation and subsequently
accomplish disturbance in the school system in a staged way.
Keywords: gathering, understudies, innocvation, recommend, ISO, staged way
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INVESTIGATING THE PERFORMANCE AND DYNAMIC INTERLINKAGES
BETWEEN SUSTAINABILITY INDEX AND THE BENCHMARK INDICES
N. Sunita
Abstract
Environmental, social, and governance (ESG) investments have engrossed wider attention
from investors all over the world. The objectives of this paper are to compare the
performance, conditional volatility, the nature of the association and the possible existence of
a short-run and long-run relationship between Sustainability Index-NIFTY100 ESG Index and
the two Benchmark Indices- NIFTY500 Index and NIFTY50 Index. Secondary source of data
collection has been used. The daily closing prices for the period of 11 years from 1st April,
2011 to 31st March 2022 for all three indices have been taken from official website of
National Stock Exchange. The major statistical tools used in the study are Unit Root Test, the
autoregressive conditional heteroscedasticity models like ARCH and GARCH models, Pairwise Granger Causality Test, Cointegration analysis, using the software E-views. The
descriptive statistics shows that both the daily mean return and standard deviation of
NIFTY100 ESG Index is higher than the two benchmark, showing that high risk on ESG
Index is adequately compensated with high returns. Sharpe ratio, Treynor ratio and Sortino
ratio indicate that the ESG index outperformed the market proxies, the Nifty500 index and the
Nifty50 index. The GARCH results show that there is signiﬁcant volatility clustering in all the
three indexes, however the NIFTY100 ESG Index has been less volatile compared with the
Nifty50 during the period. Testing of Normality and stationarity of the time series is followed
by checking of correlation between the series, this paper discovered a strong correlation
between the three indices. Johnsen Cointegration analysis shows that there is no long-term
relationship or linear dependence between NIFTY100 ESG Index and the two benchmark
indices. In addition, the Granger causality test is used to identify the short run relationship and
to discover the presence of any predictive ability among the indices. The results indicate that
there is bi-directional causality between NIFTY100 ESG Index and Benchmark indices,
suggesting that one time series can be used to predict another.
Keywords: Environmental, Social, Governance (ESG) Index (Nifty100 ESG Index), Riskreturn analysis, Volatility, ARCH and GARCH models, correlation; Granger causality,
cointegration.
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THERMAL CHARACTERIZATION OF PERIODONTAL DISEASES USING
PORTABLE INFRARED THERMOGRAPHIC CAMERA
Dr. Manuela NETTO
Instituto Militar de Engenharia
ORCID: 0000-0002-9690-4500
Prof. Dr. Carlos Nelson ELIAS
Instituto Militar de Engenharia
ORCID: 0000-0002-7560-6926
Dr. Guilherme Monteiro TORELLY
Instituto Militar de Engenharia
ORCID: 0000-0003-30192069
ABSTRACT
Infrared thermographic technology applications increased during the Covid-19 pandemic due
to its capability in detecting temperature changes contactless with the surface or skin of the
patient. This technology allows comfort and security during temperature scans for both
patients and health professionals.
Oral lesions and inflammations present temperature variation due to local vascular changes or
alterations in the width of the superficial tissue. The use of infrared thermography to observe
such variations is based on the record of the surface temperature by the detection of infrared
radiation emitted by the surface. The most common periodontal diseases are gingivitis, and
periodontitis, followed by periodontal abscesses. The first two are inflammatory lesions with
chronic nature in most cases and silent progress since rarely exhibit pain along with bleeding.
While abscesses are acute lesions, often accompanied by pain and swollen tissues aside from
bleeding and suppuration. Given the high prevalence and negative impact that periodontal
diseases cause on the quality of life of patients, it is important an early diagnosis.
This research has been carried out to determine the temperature of periodontal tissue using
infrared thermographic technology. The temperature of two groups was measured: healthy
and diseased sites (gingivitis, periodontitis, and periodontal abscess). Six patients were
selected and the images were obtained following a protocol. Greater temperature variations
were observed in periodontal abscess and smaller in gingivitis and periodontitis. Their
absolute thermal information will be given for better characterization.
Keywords: Infrared Thermographic, Periodontal Disease, Gingivitis, Periodontitis,
Periodontal Abscess.
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ÖZCAN ERGÜDER’İN ÖYKÜLERİNDE CİNSELLİĞİN PSİKOLOJİSİ
Doç. Dr. Şener Şükrü YİĞİTLER
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0002-7283-3621
Özet
Türk edebiyatına tek eseriyle damgasını vurmuş nadir isimlerden biri olan Özcan Ergüder
(1929-2014), Maskeli Balo (1956) adlı öykü kitabındaki yalın dili, işlek ve özgün anlatımıyla
Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getiren yazarlar arasında yer alır. Balıkçıların, küçük
insanların hayatlarını anlattığı ilk dönem eserlerinde ağırlığı gözlenen Sait Faik ve Refik Halit
etkisi, yazarın İngiltere’de geçirdiği yıllarda James Joyce ve T. S. Eliot’ı keşfetmesiyle
psikolojik bir derinlik kazanır. Öykülerinde yoğunlaştırdığı psikolojik atmosferle dikkat çeken
Ergüder, insan psikolojisini adeta metodik bir biçimde ele alma çabası içindedir. Aşkı cinsel
içgüdüler ve şehvet açısından değil, bir psikoloji konusu gibi işleyen, olay ayrıntıları üzerinde
çarpıcı bir yoğunluk kuran öykülerde, başta Freud olmak üzere, cinselliğin psikolojik
boyutlarına dair üretilen düşünce ve teorilerin kendilerine yer bulduğu gözlenir. Öykü
kişilerinde evrensel insanı yerellikle harmanlayarak anlatan Ergüder, iç konuşma, bilinç akışı
gibi teknikleri başarıyla kullanır. Çocuk yaşta veya çocuk zihnine sahip karakterlerin aşk ve
cinsellikle ilgili ilk deneyimlerinin özellikle psikanalizin verileri, kavramları ışığında ele
alındığı öykülerde bilinçdışında yaşananlar yansıtılırken bilinç akışı tekniğinin uygulanması
içerik-teknik uyumunun yakalandığı özgün edebi parçaları verir. Bu öyküler içinde,
çocukların iç dünyalarına büyüteçle bakan “Ömer” öyküsünde anneye karşı duyulan aşk
sonradan nefrete dönüşerek bir başka kişiye geçer. “Habersiz”de bir kez daha büyüklere
dönük aşkların yarattığı kompleksler ve şehvet düşmanlığı işlenir. Arif adında, zihni kargaşa
içinde bir delinin, okumuş aydın kişiler sofrasında kaza ile katilliğe sürüklenmesini anlatan
“Korkunçlar” öyküsünde öz, biçim, kısa kısa cümlelere hızlı bir tempo sağlama, dışta
olanlarla içte yaşananları aynı zaman dilimlerinde, aynı planda verme bakımlarından,
yazıldığı döneme göre Türk edebiyatında şaşırtıcı yeniliklere açılmış bir öykü düzeyine işaret
eder.
Bu çalışmada, özellikle yukarıda değinilen öykülerin sunduğu cinsel içeriğin Freud’un
psikanalitik teknik ışığında kavramlaştırdığı düşünceler odağa alınarak incelenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özcan Ergüder, Maskeli Balo, öykü, cinsellik, psikoloji, psikanaliz.
THE PSYCHOLOGY OF SEXUALITY IN ÖZCAN ERGÜDER'S STORIES
Abstract
Özcan Ergüder (1929-2014), who is one of the rare names who left his mark on Turkish
literature with his only work, is among the writers who brought a new breath to Turkish
storytelling with his plain language, intense and original narration in his story book Maskeli
Balo (Masquerade Ball, 1956). The influence of Sait Faik and Refik Halit, whose weight is
observed in his early works, in which he describes the lives of fishermen and small people,
gains a psychological depth with the discovery of James Joyce and T. S. Eliot during the years
the author spent in England. Ergüder, drawing attention with the psychological atmosphere he
intensifies in his stories, is in an effort to deal with human psychology in a methodical
manner.
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It is observed that the thoughts and theories produced about the psychological dimensions of
sexuality, especially by S. Freud, find a place for themselves in the stories that deal with love
not in terms of sexual instincts and lust, but as a subject of psychology, and which focus on
the details of the event. Ergüder, who tells the story of the universal human being by blending
it with the local, successfully uses techniques such as inner speech and stream of
consciousness. While the unconscious experiences are reflected in the stories in which the
first experiences of love and sexuality of the characters at a young age or with a child mind,
especially in the light of the data and concepts of psychoanalysis, the application of the stream
of consciousness technique yields original literary pieces in which the content-technical
harmony is achieved. Among these stories, the love felt towards the mother turns into hatred
and passes to another person in the story of “Ömer”, who looks at the inner worlds of children
with a magnifying glass. In “Habersiz”, the complexes created by the love for adults and the
enmity of lust are handled once again. In the story "Korkunçlar", which tells the story of Arif,
a madman, whose mind is in turmoil, is accidentally dragged into murder at the table of
educated intellectuals, there is a fast pace to the essence, form, short sentences, and presenting
what happens inside and outside at the same time and in the same plan. This short story also
marks a level opened to surprising innovations in the Turkish story regarding the period in
which it was written.
In this study, it is aimed to examine the sexual content presented by the stories mentioned
above by focusing on the thoughts that Freud conceptualized in the light of psychoanalytic
technique.
Keywords: Özcan Ergüder, Maskeli Balo, short story, sexuality, psychology, psychoanalysis.

GİRİŞ
Bilimsel gelişmelerle paralel olarak özellikle psikoloji alanındaki ilerlemeler edebiyatta farklı
bir boyut kazandırmıştır. Avusturyalı nörolog Sigmund Freud’un yapmış olduğu çalışmalar ve
psikanaliz teoremi psikoloji alanındaki yansımalarının ve büyük etkisinin yanında malzemesi
insan olan edebiyatta da geniş yankılar uyandırır.
Freud’un bilinçaltında yatan ruha ait malzemeyi, bir maden yatağı gibi değerlendirerek
verileri yorumlaması edebiyatta da yankı bulmasını beraberinde getirir. Hem edebiyatın hem
de psikanalizin muhatabı olan insan her ikisinde de bir rahatlama ve arınma yoluyla boşalır,
kendini meşgul eden kalıntılardan kurtulur. Psikanaliz ruhtaki sorunları çözerek ruhi bir
arınmayı sağlarken edebiyat da benzer bir vazife görür. Yazar ve okurdaki duygu birikiminin
boşalmasıyla yerini arınmış, rahatlamış bir yazar ve okur alır. Tatminsiz duygulardan,
tutkulardan, bilinçaltındaki kaygılardan, saplantılardan yazıya dökme veya okuma yoluyla
içsel ve zihni bir nefes alma, rahatlama gerçekleşir. Psikanalizdeki serbest çağrışım ile
edebiyattaki bilinç akışı arasında mühim benzerlikler vardır.
MASKELİ BALO VE DİĞER ÖYKÜLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Özcan Ergüder’in kendine has bir üslupla ele aldığı ve geleneksel anlatımın ötesinde
modernist unsurların, farklı anlatım tekniklerinin, derin psikolojik tahlillerin kullanıldığı
Maskeli Balo adlı öykü kitabının 1956 yılındaki ilk baskısı dokuz öyküden oluşur. “Maskeli
Balo”, “Korkunçlar”, “Kadın-Erkek-Çocuk, “Yalnız”, “Ömer”, “Habersiz”, “Çember”,
“Sınav”, “Ötesi” öykülerinden oluşan esere daha sonra yazarın diğer öyküleri de eklenerek
Maskeli Balo ve Diğer Öyküler adlı yeni bir baskıyla okurların karşısına çıkar.
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Sait Faik çizgisine yakın olarak kabul edilen ve sadece bir eserle öykü alanına ismini büyük
harflerle yazdırıp hem dönemindeki yazarlar hem de kendisinden sonraki yazarları etkilemeyi
başaran Özcan Ergüder’in Maskeli Balo ve Diğer Öyküler güncelliğini koruyarak okunmaya
devam ediyor. Psikolojik unsurların ustaca kullanıldığı, bilinçaltına ait unsurların bolca
verildiği, bireyin iç dünyasına ait unsurların kelimeler ve cümleler vasıtasıyla
somutlaştırılmaya çalışıldığı, zihni bunalımların verildiği, sevginin ve aşkın nefrete
evrilmesinin işlendiği öykülerdeki özgün dil ve anlatım öykülerin derinliğini ve etki gücünü
daha da arttırmaktadır.
Sanat eserlerinde üslup ve içerik temel katmanlardır. Eserler bu unsurlar üzerine inşa edilir.
Farklı iki kavramlar ve ifadeler olmalarına karşın ikisi arasında sıkı ve birbirini tamamlayan
bir ilişki vardır. Bir yapıtta tema, bir öykünün vermek istediği temel/öz iletidir. (Gürbüz,
2001: 115)
Bir eserde ana temanın yanında yardımcı temalar da olabilir. Konu bir öykünün olaylarını
kapsar. Konunun vazifesi içeriği olabildiğince açık, net ve yoğun olarak
somutlaştırabilmektir. Bir tema farklı biçimlerde, farklı bakış açılarıyla birden fazla kez
işlenebilir. Nitekim Maskeli Balo ve Diğer Öyküler adlı eserde kadın, cinsellik, çaresizlik,
işsizlik temalarının işlendiği görülür. Yazdığı tek kitapla efsaneleşen Özcan Ergüder’in
Maskeli Balo adlı eseri ilk yayımlandığında dokuz öykü içerir. Sonraki dönemlerde Can
Yayınları tarafından baskısı yapılan eser 2019 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından
Maskeli Balo ve Diğer Öyküler adıyla basıldı. Döneminin modernist öykücülerinden olan
Özcan Ergüder, Sait Faik Abasıyanık’tan etkilenen ve onun çizgisine paralel eserler veren bir
yazardır. İşlediği temalar bakımından da ciddi paralellikler arz eden yazarın eserlerinde
balıkçılar, Burgazada sakinler ve yerel dil unsurları, işsizlik, sıradan insanların yaşadığı
problemler, bireyin yaşamış olduğu buhranlar, çaresizlik vb. konuları kendine özgü
anlatımıyla işler. Temayı işlerken psikanalizden bolca faydalanan yazar Erdal Öz’ün
“Hikâyelerinizde insanın cinsel eğilimleri üstünde neden bu kadar ısrarla duruyorsunuz?”
sorusuna verdiği aşağıdaki cevap, psikanalize yöneliş serüvenini ve eserlerinde bolca işlediği
cinsel eğilimlerin üzerinde fazla durmasının gerekçesini izah eder.
“Ben on beş yaşındayken mektepte bir İngiliz öğretmen bana ve birkaç arkadaşıma Freud’u
tanıttı. Daha hemen o zaman, on beş yaşında, insan hayatındaki en önemli şeyin cinsiyet
olduğunu, hem de yalnız fikir olarak değil, kendimde de hissederek, anlamıştım. İnsanın bütün
faaliyetlerine, ne bileyim, kahramanlık, idealizm gibi şeylere bile yön veren şeyin cinsiyet
olduğuna inanıyorum. Sonra insanın derin taraflarına da bu yönden inmek biricik yol gibi
geliyor bana. Bir zaman sonra Freud’u okumadım. Ama kendi kendime tanımaya çalışırken
her şeyin altından cinsiyet çıktı. Bence hayatta en önemli şey kısacası bir kadınla bir erkek
arasındaki münasebettir. Erkeklik veya kadınlık da çocukken başlar.” (Yenilik, 1957: 15)
şeklinde konuşan yazarın, genel anlamda ifade edilirse, öykülerindeki cinsel içerik ve erotik
doz, aşağıdaki öykü içeriklerinde de görüleceği gibi son derece yoğundur.

Maskeli Balo
İki arkadaşın eğlenmek için dışarı çıkıp maskeli baloya gidişleri ve baloda yaşadıklarının
anlatıldığı öykü, başkahramanın kapısının çalmasıyla başlar. Başkahraman, ziyaretine gelen
arkadaşıyla maskeli baloya gider. Orada Ceyn ve Mr. Consın ile karşılaşırlar. Son kısımda bir
dehlizden geçerek Sekizinci Henri ve Palyaço’ya dönerler. Hamlet yanlarından geçer,
annesini arar. Eserde geçen mekânlar ev ve akademi (balo) olarak karşımıza çıkar. Öyküde
geçen kişiler anlatıcı olan kahraman, ev sahibi, arkadaşı, Ceyn, kısa boylu bekçi (Mr. Consın)
bir kız ve bir erkek. Olayın geçtiği zaman dilimi bir akşam vaktidir.
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Anlatıcı, birinci kişi anlatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Olayın kahramanı; olayın bizzat içinde
olan, olayı yaşayan ve olayı anlatandır.

Korkunçlar
Çocukların peşine takıldığı ve attıkları taşla başını yarıp kanattıkları başkahramanın
kovalanmasıyla başlayan öykü Ahmet ve Recep ile karşılaşması ve beraber buzdolabını alıp
acenteye götürmeleriyle devam eder. Buzdolabını bıraktıktan sonra başkahraman (Arif)
caminin önüne gelirler. Başkahraman ve olayın anlatıcısı olan Arif, Hasan ve Ali ile
karşılaşır. Çoğunluğun yaptığı gibi bunlar da onunla dalga geçerler, düztaban diye onunla
eğlenirler. Yaklaşmakta olan bir çocuk, imamın gürültü yapmamalarını hususundaki uyarısını
iletir. Devamında gelen imam hem Arif’i hem de onu ağlattığını düşündüğü Hasan’ı azarlar.
Ali, kendisinin ağlattığını söyler. Ağlatanın Ali olduğunu öğrenen imam Ali’yi değil de diğer
ikisini suçlu bulur ve azarlar. İmamın eve göndermeye çalıştığı Arif, ağrıyan ayağıyla yola
koyulur. Yürürken duvar kenarında yemek yiyen, eğlenen beş kişiyi görür, acıktığını
hissederek onları izler. Çağırmaları sonucu temkinli bir şekilde yanlarına gider. Neden yukarı
baktığını sorduklarında Arif, ayı seyrettiğini gösterir. Yiyip, içip keyif yapanlar Arif’e de
ikram eder. Eğlenmek için Arif’e içki verirler, su sanıp alır içer ve içi yanar, çıkarır.
Okur, keyif çatan bu insanların konuşmalarından Arif’i tanımaya başlar. Babasının küçük
yaşta İstanbul’a gidip dönmediğini, öldüğünü söylerler. Arif’in annesiyle yaşadığını anlatırlar.
Arif’in sürekli zihinsel tekrarlar yaşadığı görülür. Yaşadığı zihinsel tekrarlarla beraber
eylemlerinde de tekrarlar görülür. “Çekin şunu çekin şunu Ömer kim Ömer alın şunu Ömer
Ömer Ömer tutun şunu tutun tutun buna n’oluyor diyor.” (Ergüder, 2019: 42)
Arif’in düşüncelerinden ve kişiliğinden hareketle birtakım cinsel saplantılar barındırdığı
anlaşılır. Arif’in davranışlarının altında bilinçaltı ve cinselliğin etkileri vardır.
Yürüdüm. Yürüdüm. Bacağım acıdı. Yürüdüm. Yürüdüm kızın başı yalındı ayağı yalındı
incecikti küçücüktü memeleri büyüktü memeleri kocamandı hadi evine evine sallandı sallandı
memeler, ayakları yalındı üzerinde tüyler vardı incecik incecik incecikti küçücüktü dedi ki ona
ne dedi ona ona ona dedi ki kız kız güldü memeleri kocamandı zıp zıp zıpladı hep oynadı
ayakları güldü güldü gülüyor ne gülüyor dedi ki güldü memeleri kocamandı, önü açıktı kızın
her bir yanı kalındı ayakları inceydi küçücüktü ona dedi ki ne dedi ona dedi yürüdüm
yürüdüm. (Ergüder, 2019: 41)
Eğlenen kişilerin konuşmalarından Arif’in dilsiz olmadığını ancak doğru dürüst
konuşamadığını, bir şey söylendiğinde hemen unuttuğunu öğreniyoruz. Yine Arif’in bir yıl
önce annesinin öldüğünü öğreniyoruz. Hâkim, komutan, kaymakam, acente, Asım Bey ve
Arif yiyip içerler, gülüp eğlenirler. Arif güler, başı döner, komutanın tabancasına bakar. Asım
Bey’in uyarılarına rağmen eğlenmek için emniyette olduğunu düşündükleri tabancayı Arif’
verirler ve bir anda beklenmedik şekilde tabanca patlar, Asım Bey vurulur. Telaşlı bir
durumdan sonra suçu Arif’e yıkmaya, onun tabancayı alıp vurduğunu söylemeye karar
verirler. Arif durumdan habersiz gülmeye devam eder, parlayan çizmeleri görünce güler.
“Topukları parladı parladı Recep dedi ki kep parladı parlak dedi ver dedi ne olur dedi ver
dedi parlak senin dedi paralar parlak parlak parlak ver ver al adam toprağın üstünde
uyuyordu. Ay vardı adamın tam üstündeydi. Adam uyuyordu. Ay beyazdı. Çevresi maviydi.
Öteleri siyahtı. Kapkaranlıktı. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay beyazdı. Yuvarlaktı kızın memeleri zıp
zıp zıpladı da Recep yalın kızı kızın kızın başı yalındı kızın dedi ki yalındı yalındı…”
(Ergüder, 2019: 93)
Olaylar başkahraman olan Arif’in gözünden anlatılır. Bir delinin algılayış ve ifade şekliyle
verildiğinden kronolojide ve olay akışında kopukluklar, sürekli tekrarlar görülür.

1667

2. INTERNATIONAL
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
June 17-19, 2022 / Cappadocia-Nevşehir
WEB: https://www.cappadociacongress.org/
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com

Farklı bir kurguya sahip olan öyküde başkahramanın deli olduğu parçalar, anlatılanlar
birleştirilince anlaşılıyor ve öykü anlamlı bir hal alıyor. Mekânların sokak, cami, duvarın ötesi
olarak karşımıza çıktığı eserde zaman öğle vaktidir.
Ana karakter olarak karşımıza Arif’in çıktığı öyküde Recep, Ahmet, Hasan, Ömer vb.
yardımcı karakterler vardır.

Kadın-Erkek-Çocuk
Ders çalışan bir çocuğun babası tarafından dayak yiyen annesinin durumuna üzülmesi,
annesine bir şey olmaması ve barışmaları için Allah’a yakarması işlenir. Kahramanları bir
çocuk, anne ve babanın olduğu olayların bir gün öğleden sonra evde geçtiği ve o dilinin
kullanıldığı öykünün nicelik yönüyle çok kısa olduğu ve sınırlı bir olay örgüsünü yansıttığı
görülür.
Yalnız
Boşanacak olan bir anne ile babanın verem olan çocuklarının bakımı konusunda
anlaşamaması ve çocuğun muayeneye getirildiği hastanede geçenler anlatılır. Evin beyiyle
yattığı iddia edilen bir temizlikçinin bir polis tarafından hastaneye getirilmesi ve aralarında
geçen diyaloglar verilir.
Ömer
5. sınıf öğrencisi olan ve annesiyle zaman geçirmeyi seven Ömer’in annesinin babasıyla
paylaşmak istememesinin anlatıldığı öyküde Oedipus kompleksinin ve Oedipus mitinin
yansımaları görülür. Sigmund Freud tarafından geliştirilmiş olan Psikanalitik kuramının
evrelerinden biri olan “Oedipus kompleksi” erkeklerin çocukluk dönemlerinde tecrübe
ettikleri bir komplekstir. Bu komplekse göre erkek çocuklar annelerine duydukları ilgi
neticesinde babalarını rakip olarak görürler. Çocuk, babanın yerine geçmek arzusuyla
babasının ölmesini dahi ister. (Şenödeyici, 2012)
“Ömer” adlı öyküde Ömer’in bu Oedipus kompleksini yaşadığı ve duygularının değiştiği
görülür. Annesiyle vakit geçirmekten hoşlanan ve annesini kimseyle paylaşmak istemeyen
Ömer annesinin misafirlerinin paltolarını koklayan annesine düşkün bir çocuktur. Bir gün eve
gelince kadın seslerinin arasından bir erkek sesi duyar, meraklanır, üzülür, mutsuz olur.
Annesinin misafir olan erkekle diyaloğu Ömer’in annesinin kadınlığını keşfetmesine ve
annesinden nefret etmesine sebep olur. “Annesinin kadınlığını keşfediyor. Ve o anda daha
önce hiç bilmediği bir biçimde annesinden nefret ediyor.” (Ergüder, 2019: 86) Annesini pis
giysiler içinde ihtiyar ve çirkin görmek ister. Öç almak için annesinin çirkin olmasını ve
kimsenin onun yüzüne bakmamasını arzular. Ömer, babasının gelmesini ve annesinin bu
çirkin yüzünü anlatarak babasının da annesinden nefret etmesini ve sadece kendisini
sevmesini arzular. Ömer düşündükçe annesi kadınlaşır, kadınsı vasıfla sembolleşir.
“Siyah bir karışım, yuvarlak bir diz, ipek çorapların pudra pembeliği, siyah süet ayakkabılar
her zaman giysilerden önce giyilen. Bunlar belirgin ve gerçek. Artık hiç aklından çıkmayacak,
hep onunla birlikte olacak, ne zaman düşünse, kadın kadın kadın diye.” (Ergüder, 2019: 87)
Habersiz
Biri çocuk diğeri kadın olarak verilen iki kahramanın gözünden olayların anlatıldığı öykü
ikilinin arabada karşılaşmasıyla başlar. Anahtarı alamadıkları için pastaneye gitmeye karar
veren ikili pastanede bir süre sohbet ettikten sonra çocuğun bir süreliğine ayrılması ve kadının
düşünsel ve duygusal tasvirlerinin kahramanın diliyle sunulmasıyla devam eder. Psikolojik
tahlillerin ve ruhsal betimlemelerin çok yoğun olduğu görülür.
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“Şimdi. Kimseyi sevmiyorum. Çocuklarımı bile. Oğlan, babasına benziyor. Çirkin. Nefret mi
ediyorum? Günah. Çok zayıf. Kocaman gözleri. Günah. Bak, gözlerim yaşarıyor. O kadar
zayıf ki. Ağlayacağım. Hayır. Sigara nerede? Kalkıp gideyim mi? Oh, Tanrım, nasıl
mutsuzum.” (Ergüder, 2019: 98)
Düşünce yoğunluğunun getirdiği endişe ve merak duygusu artar. Bir süre sonra çocuk gelir ve
beraber çıkıp karanlık bir binadan odaya geçerler. Beraber olacaklar evin kapısının çalması ve
çocuğun kapıyı açmasıyla kadının ruh halinin değişimi sonucunda özür dileyerek affını
dilemesiyle sonlanır. Olayın iki kahramanının gözünden anlatılan ve ben dilinin kullanıldığı
öykünün mekânı otomobil ve ev olarak karşımıza çıkar.

Çember
Eve gelen adam ve eşinin tartışmasıyla başlayan öyküde kadın, ilgisizlikten ve yalnızlıktan
dert yanar. Kocası biraz anlayışlı olmasını istese de huysuzluk ve tartışma devam eder ve
adamın annesi gelerek sorunu anlamaya çalışır. Konuşmalardan babasının hasta olduğu ve
doktorların altı ay veya bir yıl ömrü kaldığı anlaşılır. Annesinin güçlü, seven, koruyan,
şefkatli varlığı karşısında ağlar. Çaresizliğini ifade ederek ne yapacağını bilemediğini söyler.
Annesinin ayrılma önerisi sonrasında adam duygularından emin olamaz. Ağlamaklı kadının
yanına gider, kadının istemesi halinde farklı bir eve çıkabileceklerini iletir. Eşinin
zayıfladığını fark eden adam eşinin hamile olduğunu öğrenir.
Sınav
Arkadaşlarıyla felsefe sınavına çalışan başkahraman dedesi ve nenesiyle evde bulunurken
yemek hazırlıkları yapılırken hamile olan Leyla da yardımcı olmak ister. Müsaade edilmez. O
akşam başkahraman ve arkadaşları sancıları artan Leyla’nın doğum yapıp yapmadığını merak
ederler. Sabah uyandıklarında ise evde olmadıklarını görürler. Sınavdan sonra hastaneye
giderler. Bebeğin öldüğünü öğrenirler. Kişileri olayın anlatıcısı olan başkahraman, Leyla,
Cem, dede, nine olan öyküde mekân olarak ev ve hastane karşımıza çıkar.
Ötesi
Ahmet çocuk sahibi olan kadını öykünün ana kahramanıyla tanıştırır. Yılbaşına üç gün kala
sinemanın önünde buluşurlar. Çocuğuyla birlikte gelmek zorunda kalan kadınla konuştukça
erkek kahraman kadına ısınır, yakınlık hisseder. Tekrar buluştuklarında çocuğun babası evde
olmadığından onu da getirmek zorunda kalır. Öykünün devamında Ahmet’in evine gidip
içerler, eğlenirler. Daha önceden başkahramanı sevdiğini söyleyen ve beraber olmak isteyen
kadın başkahraman uyuma numarası yaparken benzer sözleri Ahmet’e de söyler ve onunla
beraber olmak ister. Kadın ve Ahmet beraber olurken başkahraman kalkıp lambaları açar ve
sigarasını yakıp çocuğun uyanmasına sebep olur. Uyanıp annesini soran çocuğa annesinin
kötü bir kadın olduğunu söyler. Çocuğun ağlaması üzerine başkahraman kadının bakışları
altında evden ayrılır ve ağlamaya başlar. Kişileri olayın anlatıcısı olan başkahraman, kadın,
Ahmet ve çocuk olan öyküde cinsellikle ilgili unsurların yoğun işlendiği görülür. Mekân
olarak sinema, lokanta, ev gibi yerlerin geçtiği öyküde duygusal çelişkiler yaşayan kadın bir
yandan başkahramana yakınlık duyup onu sevdiğini söylerken Ahmet’in yanında olunca da
kendisini sevdiğini ve kahramandan nefret ettiğini ifade eder.
İKİ KARMAŞA: OEDİPUS VE ELEKTRA
Ödipüs kompleksi ya da Ödipüs karmaşası, Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik
teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni saf dışı etme
konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamı.
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Freud'a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir. Erkek bebeğin sürekli annesine
şımarması, babasının annesiyle ilgilenmesinden rahatsız olup ağlaması veya araya girmesi
örnek olarak verilir.
Erkek çocuk genellikle evde güçlü bir otoritesi olan güçlü rakibi babadan çekindiğinden her
iki ebeveynden de uzaklaşmak zorunda olduğunu hissederken, annesinden çekinen kız çocuk
hayran olduğu güçlü babasına daha çok yaklaşır.
Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde açığa çıkar. Olumlu biçimi, kompleksin
(karmaşanın) adını aldığı eski Yunan efsanesine uygunluk gösterir, yani oğlanlar babalarına
ve kızlar annelerine rakip-düşman kimse gözüyle bakarak, içten içe onların yok olmasını ister,
oğlanlar annelerine, kızlarsa babalarına karşı aşırı bir cinsel ilgi-eğilim (libido) gösterir.
Olumsuz şekliyse bunun tam tersidir. Freud'un adlandırdığı penis (fallus) döneminde (üç ila
beş yaşlarında) bu karmaşa yaşanır. Beş yaşından sonra bu karmaşıklık etkisini yitirerek bir
duraklama-uyuklama (latens) döneminden sonra buluğla birlikte yeniden canlanma gösterir ve
dışta sevisel (cinsel denebilir) obje seçimiyle az ya da çok bir başarıyla bu yıkım
gerçekleştirir.
Kişilik gelişiminin 3-5 yaş dönemi Freud tarafından fallik dönem olarak adlandırılır. Freud,
bu yaş döneminde erkek çocuğun annesine karşı duyduğu aşk nedeniyle babası tarafından
cezalandırılacağı korkusu sonucu yaşanan karmaşaya Odipal kompleksi adını vermiştir.
Mitolojide çocuğun ebeveynine âşık olup evlenmesinin tatsız bir eylem olduğu ve sadece
tanrılara özel bir uygulama olduğu kabul edilir. Freud bu teorisini Yunan mitolojisindeki
Sophokles'e ait Kral Oedipus hikâyesinden esinlenerek adlandırmıştır.
Elektra kompleksi ise Sigmund Freud'un bir görüşü olan Oedipus kompleksinin kız çocukları
için geçerli olanıdır. 3-6 yaş arası (fallik dönem) çocuklarının babaya aşırı düşkün olmaları ve
anneyi rakip olarak görmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu karmaşa, yaş ilerleyince anneyle
özdeşleşme yoluyla çözümlenir. Carl Gustav Jung, bu teorisini Yunan mitolojisindeki ünlü
Yunan kumandan Agamemnon'un hikâyesinden esinlenerek isimlendirmiştir. (Cücenoğlu,
2006: 413).

MASKELİ BALO’DA PSİKOLOJİK BİR UNSUR OLARAK CİNSELLİK
Özcan Ergüder, kişilerin ruhsal ve psikolojik durumlarına yönelik detayları dikkatle
gözlemleyerek ve psikoloji biliminin de verilerinden bolca faydalanarak öykülerini oluşturur.
Öykülerinde sıkça kullandığı temalardan biri olan cinsellik birçok öyküsünde okur karşısına
çıkar. “Ötesi” öyküsünde, arkadaşı Ahmet’in birliktelik yaşadığı ve kendisine tavsiye ettiği
çocuklu, evli, mutsuz bir kadınla beraber olmak düşüncesiyle buluşan öykü kahramanı;
amacına ulaşmak düşüncesiyle gününü kadınla ve kadının bırakacağı yeri olmadığı için
yanında getirmek zorunda kaldığı çocukla geçirir. Sinemaya giderler, ardından pasta yerler ve
günün sonunda bir sonraki gün buluşmak üzere ayrılırlar. İkinci gün kadın yine çocuğuyla
beraber gelir ve gün boyunca beraber zaman geçirirler, kadın öykünün kahramanına sıcak ve
yakın davranır. Günün akşamında çocukla birlikte bir otele giderler. Kadın çocuğuyla
uyumayı tercih edince ana kahraman, kadının yanında kalması ve yanında uyuması için
oldukça ısrar eder.
Sonrasında ikisinin de önceki eylemlerinin ve beklentilerinin aksine bir ruh haline
büründükleri görülür. “Ne bekliyorum? Yakınlık? Alâka? Neden ama? Ne istiyorum?
Yatmak. İstiyordum. Şimdi? Şimdi arzu duymuyorum. Dönecek. Ama artık yatmak önemli
değil. [….] Bütün bunlardan bana ne! Ben ne arıyorum burada! Hepsi bir kadınla yatmak
için mi?” (Ergüder, 2019: 149)
düşünceleriyle meşgul olan ve aniden sinirlenen
başkahraman, kadına “herkesle yattığını” ima ederek aşağılayıcı ve suçlayıcı bir tonla
hakaretler eder (Ergüder, 2019: 150)
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Tezat duyguların ve tepkilerin tetiklediği hararetli tartışmalardan sonrasında tartışmanın
özüyle uyuşmayacak şekilde geceyi beraber geçirirler. Cinsel açlığın yanı sıra ilgi ihtiyacını
gidermeye çalışan başkahraman öykü boyunca, cinsel açlığın yanı sıra sevgi ve ilgi açlığı da
çeken bir adamla,
Sıra dışı davranışlar sergileyen ve tepkiler veren kadının gelgitli tepkileri histerik rahatsızlık
olarak ifade edilebilir. Arzulayan ve arzulanan öznelerdeki aşırı duygusal değişimi, tepki
bozuklukları, daimi olmayan kişilik değişimi histerik bozuklukların yansıması olarak
görülebilir.
Dünya genelinde “histeri” ya da “isteri” olarak bilinen, ani ve aşırı duygusal tepkimelerin yol
açtığı psikosomatik ve psikonevrotik bozukluk (Çoban, 2020: 231) olarak da ifade edilen
histerik rahatsızlığın öyküdeki kadının eylem ve düşünceleriyle somutlaştığı görülür.
“Histerik” davranışlar ortaya koyan ve tam olarak gerçek duygularını ve tepkileri tam olarak
anlaşılamayan kadının istikrarsız, dalgalanan, değişkenlik gösteren cinsel davranışları dikkat
çeker. Erkeğin tepkilerinde de benzer değişkenlikler, tepkiler ve ruh halleri görülür.
“Habersiz” isimli öyküde de benzer cinsel unsurların ve psikolojik rahatsızlıkların verildiği
görülür. “Çocuk” ve “Kadın” olmak üzere iki farklı anlatıcının bulunduğu “Habersiz” adlı
öyküde, çocuğun bakış açısıyla ve kadınının bakış açısıyla olmak üzere iki pencereden
anlatım ve betimlemeler yapılır. Çocuğun anlatıcı olduğu bölümlerde kadını ve ruh halini
anlamamız zorlaşırken anlatıcının kadın olduğu yerlerde çocuk diye ifade edilen ancak geç bir
erkek olan kişinin kişiliğinin ve ruh halinin tam anlaşılması engellenir.
Psikolojik tahlillerin ve ruhsal betimlemelerin yoğun olarak işlendiği öyküde genç bir erkek
ve yaşça kendisinden büyük ve evli olan bir kadının ilişkisi işlenir. Otomobile binmeyle
başlayan öyküde anahtarı alamamaları neticesinde pastaneye giden genç ile evli olan ve artık
kocasını sevmeyen kadının bir eve gitmeleriyle devam eder. Geçtikleri evde “histerik”
davranışlar sergileyen kadın, “Beni seviyor musun?”, “Beni istiyor musun?”, “Öp beni.”,
“Beni bırakma” (Ergüder, 2019:105) gibi sözlerden kısa bir süre sonra “N’olur affet beni,”,
“N’olur darılma” (Ergüder, 2019:106) gibi sözlerle karmaşık, değişken duygu ve psikolojik
durumunu sergiler. Beraber olurken kapının çalışı ile telaşlanırlar. Ancak kadının genç erkeği
bırakmaya niyeti yoktur: “Nolur, durma, dedi. Sus, dedim. Yalvarırım, dedi. Kalkmak istedim.
N’olur kalkma, dedi. Sımsıkı sarılmıştı. Tırnaklarını sırtıma geçirmişti. Titriyordu” (Ergüder,
2019: 71)

MASKELİ BALO’DA PSİKOLOJİYİ İFADENİN İKİ ARACI: DİL VE ANLATIM
Sosyal bir varlık olan insan hayatını idame ettirebilmek ve sosyalleşmek için iletişim kurma
ihtiyacı hisseder. Duygu, düşünce, hayal ve isteklerini aktarma ve karşıdakini anlama
sürecinde gerçekleştirdiği iletişim sayesinde insanlarla anlaşır. İletişim sağlarken dilin
olanaklarından en iyi şekilde yararlanma yoluna gider. Duygu ve düşüncelerin varlığıyla
hayat bulduğu dil, bir göstergeler dizgesidir. İnsanları diğer canlılardan ayıran temel
unsurlardan biri olan dil Muharrem Ergin’e göre “insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, doğal
bir araç, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir
varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş
sosyal bir kurumdur” (Ergin, 1980)
Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında, iletişimin sağlanmasında, bilgilerin aktarılmasında,
birçok sanat alanının icrasında canlı olan dilin imkânlarından yararlanılır. Muhatabı insan
olan edebiyat için de dil en önemli enstrümanlardan biridir. Edebiyat dil ile yapıldığından
kullanılan dile olan hâkimiyet edebi eserin değerini belirleyen unsurlardan biridir.
Edebiyatçılar dilin sınırlarını zorlayarak yeni anlatım teknikleri ve özgün anlatım tarzları
sergileyerek okuru sembol ve imgelerin çok ötesindeki mana denizine çeker.
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Eserin okunmasında ve lezzet vermesinde elbette anlatılan konunun yanında kullanılan dilin
büyük bir etkisi vardır. Sanatçı ve edebiyatçı kendi deneyimleri ve hayal gücünün yardımıyla
onları değiştirir, birleştirir ve dil ile yeni bir dünya kurar.
Edebiyat; dil ve kelimeler aracılığıyla hayatın, toplumun, duyguların, düşüncelerin,
yaratımların ifade edildiği zemindir. Edebiyat dilin varlığı ve zenginliğiyle daha da büyülü ve
etkileyici bir etkiye bürünür. Dilin etki gücünü bilen Özcan Ergüder de öykülerinde dilin
imkânlarından oldukça başarılı bir şekilde faydalanır ve kendine has üslubuyla kurduğu sıra
dışı dili sayesinde okurlarının mana âlemlerine yelken açmasına yardımcı olur. Özcan
Ergüder, öykülerinde farklı anlatım ve ifade tarzlarından yararlanarak öykülerinin daha da
canlı ve etkileyici olmasını sağlar. Yaşadığı dönemin yenilikçi ve farklı edebiyat anlayışı ve
modernizmin unsurlarının hayat bulduğu öykülerinde hem tema olarak hem de dil ve anlatım
olarak Özcan Ergüder’in kendi dilini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Özcan Ergüder’in aşkı işleyiş tarzı geleneksel anlatımın çok ötesindedir. Özcan Ergüder aşkı,
şehevi, duygusal, içgüdüsel yönden değil de psikolojik bir yaklaşımla yaklaşır ve psikoloji
biliminin ışığında edindiği bilgiler doğrultusunda öykülerinde işler. Psikolojik unsurların
derinliği ve yoğunluğu dile olan hâkimiyetiyle farklı bir âleme bürünür. Öykülerinde
psikolojik ve ruhsal unsurların dil sayesinde daha somut bir zemine oturduğu ve okuyanı içine
çektiği, gizil yönlerine hitap ettiği söylenebilir. Öykülerinde bilinç akışı ve iç monologlardan
bolca yararlanarak kahramanın yaşadıklarını anlamamıza ve kahramanla empati kurarak
eserin büyülü atmosferinde yolculuk yapmamızı sağlar.

Bilinç Akışı
Modern anlatı türlerinde farklı anlatım tekniklerine başvurulduğu görülür. Bu anlatım
tekniklerinden biri de bilinç akışı tekniğidir. Özcan Ergüder’in de bolca kullandığı bu teknik,
Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı ve serbest çağrışım modeline dayanır. (Kale, 2015)
Freud’un görüşme yaptığı hastalarından sesli ve hızlı düşünmelerini istediği ve adına
“otobiyografik bir hafıza” dediği bilince yapılan bu yolculuğa bilinç akışı adını ilk defa
Psikolog William James verir.
Psikoloji biliminin gelişimi, psikanaliz tedavilerde kullanılan serbest çağrışım yönteminden
beslenen bilinç akışı tekniği edebiyatçılar ve romancılar tarafından bolca kullanılan bir teknik
olmuştur. Modernist ve postmodernist yazarların eserinde kullandığı geleneksel anlatımın çok
ötesinde farklı ve kimi zaman da doğallığa aykırı görünen, kimi zaman da dilbilgisi
kurallarının altüst edildiği bu teknik öykü ya da romandaki kahramanın bilinç ve bilinçaltına
dünyasına yolculuk yapmamızı sağlar. Okuru kahramanın bilinç ve bilinçaltı dünyasına tanık
olmaya çağıran bu teknik, kahramanın sesli düşüncesini anlamamıza yardımcı olur. Bilinç
akışı tekniği sayesinde anlatıcının okur ile eser arasından çekilmesiyle edilgen ve pasif olan
okuyucu, dinleyici konumundan çıkarak etken ve aktif bir konuma bürünür. Duygularını,
düşüncelerini, yanlışlarını, mutsuzluklarını, aşklarını, beklentilerini, iç dünyasını açık bir
biçimde bilinç akışı yoluyla itiraf eden kahramanla olan biteni dinleyen, duygulanan,
yorumlayan okuyucunun daha kolay özdeşleşmesini sağlar. Bu bağlamda olayları çoğu zaman
kahramanlarının gözünden anlatan ve bilinç akışı tekniğini bol ve başarılı bir şekilde kullanan
Özcan Ergüder, öykülerinin etkileyiciliğini arttırır.
Kahramanları kadın ve çocuk olan ve onların gözünden olayların anlatıldığı ve birinci kişi
ağzının kullanıldığı “Habersiz” adlı öyküde kahramanların ağzından duygularını, düşünceleri
takip edilir: “Acaba? Belki. Ama ne? Korkuyor muyum? Hayır. Bir sigara. Kaçıncı?
Korkmuyorum. Ne olabilir? Nasıl bir yer? Otel mi? Belki. Herhalde öyle bir ev. Kesinlikle...”
(Ergüder, 2019:97)
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Bilinç akışının yoğun işlendiği öykülerden bir de “St. George” adlı öyküdür. Bu öyküde her
gün sabah ve akşam St. George Hastanesinin önünden geçen başkahraman R’nin o sabah
trafikten dolayı ilk defa dikkatli bakması o güne kadar hiç dikkatini çekmeyen hastanenin
önünden geçişlerini hesaplaması ve tatiller dışında kalan 4208 günü bir saplantı haline
getirmesinin ve bu zaman zarfında hiç ölüyle karşılaşmamasının tuhaflığıyla bu gizemi
çözmeye girişen R’nin takıntılı arayışının işlendiği öyküde bilinç akışından başkahramanla
maceraya ortak oluyoruz. Metinlerarasılığın kullanıldığı öyküde başkahraman R’nin kendi
ağzından yazdığı günlüklerden başkahramanın duygu ve düşüncelerini, ruh halini,
psikolojisini ve planını öğreniyor, sırrına tanık oluyoruz.
“Eylül 18
Müdürün mektubu işimi kolaylaştıracak. Planım şu: Dört gün sonra, evden işe gidiyorum diye
çıkacağım. Böylece sabah 9.00’dan akşam 6.00’ya kadar vaktim olacak. Bugüne kadar
boşuna telaş ettiğim aşikar. Mesele St. George’e bir bütün gün verebilmekten ibaret.
Sabırsızlanıyorum. (Ergüder, 2019: 270)
24 Eylül
“Panik yok. Bütün mesele iyi bir plan yapabilmekte. Biraz da sabır. Bugüne kadar az şey
keşfettiğimi unutmamalıyım. Şimdi serinkanlı düşünmem lazım.” (Ergüder, 2019: 278)
Kahramanın zihninden geçenlerin belli bir mantık ve akış sıralaması olmadan yoğun ve seri
olarak anlatıldığı bilinç akışının yoğun olarak işlendiği öykülerden biri de özürlü olan
başkahraman Arif’in iç içe geçmiş karmaşık duyguların, olayların ve kesitlerin Arif’in
gözünden verildiği Korkunçlar öyküsüdür. Başta anlaşılmayan kopuk ve ilgisiz görülen
kesitlerin anlatıcısının özürlü olan başkahraman olduğu eserin sonlarına doğru anlaşılınca
öykünün gizemi de yavaşça ortaya çıkar.
“Bacağım çok acıyor. Ağladım. Güneş kaçıyor. Kuşlar hep havada. Küme küme hep bir arada
kuşlar bir arada kuşlar beyaz kuşlar beyaz evin damına gittiler. Beyaz evin ışığı yandı. Beyaz
ev koskocaman. Beyaz ev çok beyaz Ali’nin etleri beyazdı dudakları kırmızıydı beyaz evin
damı kırmızı. Kuşlar nerde? Kuşlar hep bir arada. Kuşlar nerde? Kuşlar nerde? Beyaz ev çok
büyük. Büyük. Beyaz evin damından ay çıktı. Ay yuvarlaktı kızın … zıp zıp zıpladı
pantolonunun düğmeleri açıktı bir karınca bir karıncanın sırtına ne olur be Ali ne olur ne
olur biraz eğleniyoruz Ali Ali ne olur omzuna kolunu koymuştu. Ali’nin etleri beyazdı ay
beyazdı. Ay damın üzerinde duruyordu. Yürüdüm… (Ergüder, 2019: 42)

İç Monolog
Yeni ve farklı anlatım tekniklerini ustalıkla kullanan Özcan Ergüder’in öykülerinde kullandığı
tekniklerden biri de bilinç akışı tekniğine yakın iç monolog tekniğidir. Kahramanların kendi
kendilerine konuşması olarak da ifade edebileceğimiz iç monolog duygusallığın ve psikolojik
unsurların ön planda olduğu metinlerde yoğun bir şekilde kullanılan tekniklerdendir. Bilinç
akışı tekniği, genellikle ‘iç çözümleme’ ve ‘iç monolog’ tekniği ile karıştırılmaktadır. Berna
Moran’a göre anlatıcı-yazarın araya girerek kahramanın duygularını, düşüncelerini okura
yansıtması iç çözümlemedir. İç monologta ise yazar aradan çekilir, roman kişisinin zihnini
okura aktarmaktan ziyade bir film gibi seyrettirir. (Kale, 2015: 213)
İç monolog ve bilinç akışı teknikleri iç içe gibi görünse de iç monologta dil bilgisine uygun ve
mantıklı cümlelerle yapılan bir iç konuşmadır. İç monolog tekniğinde yazar aradan çekilerek
kahraman ile okuru bir araya getirerek kahramanın içinden geçenleri vermeye çalışır. Yazar
bir tarafa bırakılarak okur kahramanın iç dünyasıyla baş başa kalır. İç monolog roman
kahramanlarının ruh halinin derinlemesine yansıtılmasında etkili bir yöntemdir. Hem iç
monolog hem de bilinç akışı tekniklerinde yazar sözü kahramana vererek kahramanla okuru
birbirine yaklaştırır.
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Psikolojik unsurların ağır bastığı eserlerde sıkça tercih edilen iç monologta birinci kişi anlatıcı
veya ben anlatıcı denilen anlatıcı kullanılır. ‘İç monolog’, “okuyucuyu kahramanın iç
dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde yazarın
varlığı ortadan kalkar, muhtemel yorum ve açıklamalar okura bırakılır (Tekin, 2001: 264)
Yazar kahramanın dilinden bir iç dökme, içini paylaşma, okuru kendine ortak etme
yöntemiyle eserin etkileyiciliğini arttırır. Daha çok içe dönük kahramanlar üzerinden
uygulanan bu teknikle, kişi iç dünyasını uzun uzun anlatma olanağı bulur (Çetişli, 2004: 106)
Okur ve kahraman arasında bir duygu paylaşımının neticesinde okurun duygusal yaşanmışlık
ve hissediş kapasitesinin arttığı söylenebilir. Etkileyiciliğin etkisiyle birçok farklı duygu
değişimine, ruh haline, kurgusal yaşanmışlığa tanık olabilir.
Modernist ve post modernist roman ve öykülerde kullanılan iç monoloğa psikolojik bir analiz
tekniği olarak Özcan Ergüder’in öykülerinde ustalıkla yer verildiği görülür: “Yüzü gözümün
önünden gitmiyor. Pencereyi kaplayacak kadar geniş ve uzun bir surat. Simsiyah çukurların
içine oturmuş, bir çift siyah göz. Kalın siyah kaşlar. İnce, geniş bir ağız. Geniş, kuvvetli çene
kemikleri. Fakat gözler… Donuk mu? Korkunç mu? Donuk olduğu için korkunç mu?”(
Ergüder, 2019: 284)
Kitabın en sıra dışı ve etkili öykülerinden olan “Korkunçlar”da mahallenin delisi Arif’in bakış
açısı ile anlatılan çoğu zaman birbirinden kopuk zihinsel süreçler, konuşmalar, daldan dala
atlamalar şeklinde görülen farklı bir anlatı ve geçişken bir ruh hali anlatılır. Yazar delilik ile
normallik arasındaki çizgide öyküyü sağlam zeminde ilerletmeye çalışır. Bilinç akışı ve iç
monolog unsurlarının da zaman zaman iç içe geçtiği söylenebilir.
“Daha ne içtik ki! Daha ne içtik ki!”
Simsiyahtı. Parlıyordu. Güldüler. Ucu delikti. Güldüm güldüm güldüm. Güldüm. Güldüm,
güldüm. Bummmmmmmm! Duman çıktı. Elim acıdı. Yere attım. Kulaklarım, kulaklarım.
Korktum. Duman koktu. Korktum korktum korktum. Ayağa kalktılar. Asım Bey ayağa
kalkmadı. Kaymakam gülmedi. Korktum. (Ergüder, 2019: 53)

İç Çözümleme
Modernizmin ve postmodernizmin etkili olduğu anlatıya dayalı eserlerde bireye ve bireyin iç
dünyasına yönelen yazarların kullandığı bilinç akışı, iç monoloğun yanı sıra başvurdukları
etkili biri de iç çözümlemedir. İç çözümleme tekniğinde kahramanların iç dünyaları,
duyguları, düşünceleri, hayalleri verilir. Psikolojik roman ve öykülerde bu tekniğin yoğun
kullanıldığı görülür.
“İç çözümlemede söz, anlatıcıya aittir ve kahramanın iç dünyası bize onun tarafından anlatılır.
Şuur akımında ise anlatıcı, okuyucu ile kahraman arasından çekilir ve kahraman iç dünyasını
doğrudan doğruya kendi diliyle bize anlatır. Dolayısıyla şuur akımı, tahkiye değil, bir tür
gösterme/sahnelemedir” (Çetişli, 2004:108)
İç çözümleme, bilinç akışı ve iç monolog teknikleri psikoloji ağırlıklı eserlerde yoğun olarak
kullanılan teknikleri olmanın yanında birbirleriyle karıştırılabilen tekniklerdir. Benzer yönleri
olmakla beraber birbirlerinden farklı tekniklerdir. İç çözümleme tekniği, genel itibariyle
geleneksel ve klasik romanlarda kullanılan ve zamanla yerini “iç monolog‟ ve “bilinç akışı‟
yöntemlerine bırakan bir tekniktir. Modern romanla berber yeni anlatım tekniklerine
başvurulur ve etkisi ve önemi azalan iç çözümlemenin yerine bilinç akışı, iç monolog
tekniklerine ağırlık verilir.
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SONUÇ
1950 kuşağının öncü ve modernist öykücülerinden olan Özcan Ergüder, 1956 yılında
yayımladığı Maskeli Balo ve Diğer Öyküler adlı eseriyle hala güncelliğini korumanın yanında
ilgiyle ve hayranlıkla okunmaya devam ediyor. Ergüder, Maskeli Balo adlı tek eseriyle
edebiyat dünyasında kendini gösterir, büyük ilgi uyandırır. İlk haliyle dokuz öyküden oluşan
Maskeli Balo daha sonra diğer öykülerinin de eklenmesi ile Maskeli Balo ve Diğer Öyküler
adıyla yayımlanır. Kadın, cinsellik, çocuk temalarının genelde iskeletini oluşturduğu
öykülerinde Özcan Ergüder, Sigmund Freud’un psikanaliz ve psikoloji biliminin bilgileri
doğrultusunda psikolojik derinlikli öyküler yazar. Genel anlamda Oedipus kompleksiyle
malul erkek çocuk-ergen karakterler ve onların anneleriyle olan karmaşık ilişkilerini odağa
alan Ergüder, öykülerinde psikanalizin bulgularından yararlandığını açıkça belli eder.
Teknik bakımdan, farklı anlatım yöntemlerini kendine özgü üslubuyla kullanan Ergüder,
uzunluk kısalık bağlamında birbirinden farklı öyküler yazan Ergüder, öykülerinin yapısına ve
içeriğine uygun anlatım tekniklerinden ve anlatıcılardan yararlanarak farklı bakış açılarıyla
öykülerini sağlam bir zemine oturtur. Öykülerinde yoğun olarak bilinç akışı, iç monolog, iç
çözümleme, geriye dönme, diyalog, tasvir, metinlerarasılık gibi tekniklerden yararlanan
öykücü, içeriğe uygun anlatıcı ve bakış açılarıyla öykülerinin daha da etkileyici olmasını
sağlar. Modernist unsurların ve yenilikçi anlatım tekniklerinin yoğun ve başarıyla kullanıldığı
Maskeli Balo ve Diğer Öyküler eserini okuyan okuyucunun başarılı bir dil, sıra dışı bir kurgu
ve psikolojik derinlikle yazılmış öykülerin içinde kaybolması kaçınılmaz olur. Tek bir eserle
ve özgün bir anlatım ve sıra dışı kurguyla yakalanan bu başarı, Maskeli Balo ve Diğer
Öyküler’i Türk edebiyatının ayrıcalıklı eserleri arasına sokar.
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2022 tarihleri arasında Nevşehir / Türkiye’de 43 farklı ülkenin (Türkiye-193, Diğer
Ülkelerden-222) akademisyen/araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Kongre 16
Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt
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